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Beste lezer,
We leven in turbulente tijden en ik hoop uit de grond van mijn hart dat u en uw dierbaren het
goed stellen. COVID-19 zal nog enige tijd ons doen en laten beïnvloeden. We houden de veiligheidsrichtlijnen dan ook nauwlettend in het oog. Want uw veiligheid en die van onze medewerkers en
dealers geniet absolute prioriteit.
Wat kunnen we uit deze situatie leren? Twee zaken, wat mij betreft. Eén: in tijden van nood kan en
wil iedereen in onze samenleving de nodige solidariteit aan de dag leggen om dit samen te overwinnen en met z’n allen vooruitgang te boeken. Hartverwarmend!
Niels Kowollik is
CEO & Managing
Director Mercedes-Benz
Cars Nederland B.V.

NEW:
THE LONGS

Daarnaast stel ik vast dat de in 2019 door Mercedes-Benz geformuleerde strategie ‘spot on’ is. ‘Ambition2039’, ons streven naar een CO2-neutraal modellengamma, staat symbool voor onze inzet voor het
klimaat en de luchtkwaliteit. Maar er is meer. Veiligheid, privacy- en gegevensbescherming, mensenrechten, instandhouding van hulpbronnen en leefbare steden maken integraal deel uit van onze strategie. Een strategie die erop gericht is om de wereld op een verantwoorde manier in beweging te houden.
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Dit is geen loze belofte. Momenteel schakelt ons elektro-offensief in een hogere versnelling met
meer dan twintig plug-in hybrid-varianten in ons aanbod – van de compact cars tot de SUV’s en de
S-Klasse. Deze maand werd Factory 56 – onze meest innovatieve en de eerste CO2-neutrale fabriek –
officieel geopend. De nieuwe S-Klasse werd officieel gepresenteerd en dit model legt de technologische
lat hoger dan ooit.
Ook lokaal dragen we ons steentje bij. Ons kantoor in Nieuwegein is niet alleen het toonbeeld van
Het Nieuwe Werken, maar ook van een verantwoorde en duurzame omgang met materialen. Daarnaast hebben we met Denis Karpes, CEO van JustDiggit, de geknipte ambassadeur voor ons producten technologiemerk EQ. Tot slot zijn we gestart met een interne pilot waarbij we vijf EQC-deelauto’s
inzetten voor de emissievrije zakelijke ritten van onze medewerkers in de Benelux. Of hoe we als
organisatie streven naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. COVID-19 zet geen rem op
onze daadkracht.
Afsluiten doe ik graag met een persoonlijke boodschap. De afgelopen twee jaar heb ik met veel
plezier Mercedes-Benz Belgium Luxembourg/Mercedes-Benz Cars Nederland geleid. Nu is de tijd
aangebroken om de fakkel door te geven. Het was mij een waar genoegen u te leren kennen en ik
dank u allen hartelijk voor uw vertrouwen in en uw loyaliteit aan ons merk.
Veel leesplezier!
Niels Kowollik
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Lewis Hamilton
EQC in Kopenhagen
Tijdens het interview
Een bijzonder man,
met Mercedes me
die heel wat teweeglaat de Formule 1brengt; met designer
kampioen verrassend
en start-up pionier
diep in zijn ziel kijken.
Søren Rose hebben
Hoe hij naar de wereld
we de Deense hoofdDoor het uitgebreide aanbod aan afmetingen, kleuren en afwerkingen heb je met de nieuwe Essence serie veel keuzevrijheid.
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een geborstelde of gepolijste afwerking. Ook verkrijgbaar in SuperSteel en chroom. Dat is wat wij noemen: freedom of choice.
Enjoy. colors.grohe.nl
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Dit betreft de theoretische actieradius
volgens de WLTP-testcyclus. De werkelijke actieradius en het stroomverbruik
worden onder meer beïnvloed door de
voertuigconfiguratie, bandenkeuze en
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invloed zijn op de CO₂-emissie en het
BPM-bedrag. De getoonde waarden
geven de minimum en maximum familiewaarden uit de typegoedkeuring aan.
Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 715/2007 in de
laatst geldende versie.
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Een reis die
1000 jaar
meegaat...
‘Vandaag heb ik deze twee Maori vrouwen ontmoet.
Al sinds mensenheugenis bewaakt hun familie het
regenwoud, met woudreuzen van meer dan 1000
jaar oud. Het bos is al prachtig, maar hun verhalen
maken het adembenemend. We mochten er zelf
een paar bomen bij planten, waardoor dit woud en
unieke ecosysteem nog zeker 1000 jaar behouden
blijven.

Dit bomen-plant-project geeft onze reis echt een
extra dimensie. Vooraf aan deze reis hebben we al
onze wensen besproken en die zijn in het kwadraat
overtroffen. Van comfortabel vervoer en bijzondere
excursies tot geweldige lodges. Een perfect reisschema, via plaatsen waar we zelf nooit gekomen
zouden zijn.

Ik wilde naar de andere kant van de wereld, maar
deze reis zet echt mijn wereld op zijn kop. Wat een
natuur. Wat een mensen. Wat fantastisch geregeld.
Een ervaring die de rest van ons leven meegaat.
En nog 1000 jaar daarna.’

Onze lokale kennis maakt het verschil
Klanten waarderen ons met een: 9.3

www.travelessence.nl | 030 272 5335

NIEUW-ZEELAND

●

AUSTRALIË
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HET MOM EN T

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+: zin in actie?
De nieuwe MercedesAMG A-Klasse maakt
kennis met een teckel
met cultstatus

We kunnen hem gerust een
klassieker noemen: de knikkende teckel (bobblehead) die
al sinds 1965 als passagier vrolijk meehobbelt in het verkeer.
Vandaag de dag wordt hij
gezien als cultfiguur en is hij
een social-mediaster op Instagram – en een bestseller in de
Mercedes-Benz Online Shop
(shop.mercedes-benz.com).
Vijf exemplaren van de
knikkende teckel maakten
onlangs kennis met de MercedesAMG A 45 S 4MATIC+ voor een
fotoshoot.
Meer dan snuffelen aan het
421 pk sterke high-performance
model deden ze niet, want als
copiloten van de sportieve
Mercedes-AMG zouden ze
nooit meer kunnen stoppen
met wiebelen.

Ranier Fernandez fotografeerde de
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+.
Op uitnodiging van het merk
postten fotografen op Instagram
unieke scènes uit de wereld van
Mercedes-Benz. Kijk op
#MBSocialCar. mbmag.me/insta
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FOTO’S RANIER FERNANDEZ (2)

Model
Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+
Brandstofverbruik2:
gecombineerd:
8,7 – 9,1 l/100 km
CO2-emissie2:
gecombineerd:
198–208 g/km
2

Zie voetnoot 2 op
pagina 6.
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TREND

Blauwe lucht, wit zand: genieten van de nazomer
In iedere uitgave selecteert
onze hoofdredacteur Hendrik
Lakeberg producten die uw
dagelijks leven verrijken

Crème
ca. € 50
prima.co

Een echt zomergevoel hebben
we pas als we onze garderobe
aan het seizoen kunnen aanpassen. Als de zon ons de mouwen
doet opstropen of ons aanspoort om een luchtig shirt aan
te trekken, zoals dit hemd van
Bed J.W. Ford. De lichte satijnen stof wappert koel in de
wind. De zonnebril in klassieke
pilotenstijl van Viu beschermt
onze ogen tegen de UV-straling.
De duurzaam geproduceerde
R+R crème (Recovery Rub) van
Prima verfrist de huid. En de
sneakers van Arket zorgen
voor een lichte tred die spontaan een gevoel van onbezorgdheid oproept.
Met het compacte schoudertasje van JW Anderson kunt u
al uw belangrijkste persoonlijke
spullen bij elkaar houden als u
van plan bent een paar uur
niets anders te doen dan genieten van het mooie weer.

Satijnen hemd
€ 464
bedjudewillford.com
matchesfashion.com

‘If you can
make a woman laugh,
you can make her do anything’
― Marilyn Monroe

Zonnebril
€ 145
shopviu.com

Sneakers
€ 60
arket.com
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August Macke - Dame in der grünen Jacke
FOTO’S R.V.

Schoudertasje
€ 648
matchesfashion.com
jwanderson.com

DPSPartnerSearch.nl distinguished & discreet
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POLE POSITION

Communicatie voelen: interview met oprichter Laura Bücheler

Tekst van RÜDIGER BARTH

Ambitieus: Laura Bücheler (links)
is ingenieur, mede-oprichter
Isabella Hillmer is neurowetenschapper. ghost-feel.it

Wat doet uw technologie precies?
Laura: We gebruiken de tastzin om impulsen
van machines op mensen over te brengen.
Als we informatie invoeren in een display,
spreken we van sensoriek. We hebben het
hier echter over het tegenovergestelde, over
wat er uit de machine terugkomt – over het
actuator-gedeelte. Een voorbeeld hiervan is
het trillen van de mobiele telefoon bij het
ontvangen van een bericht. Bij deze alarmfunctie is het echter niet mogelijk om te achterhalen wie het bericht heeft verstuurd of
wat er in het bericht staat. Onze tactiele
interfaces kunnen veel meer.
Voor het door Daimler AG opgerichte
innovatieplatform STARTUP AUTO
BAHN realiseerde u een autostoel die
de informatie van het navigatie
systeem via trillingen doorgeeft aan
de bestuurder. Hoe werkt dit?
In deze stoel zijn kleine vibratiemotoren
ingebouwd, die achter de rug van de
bestuurder zijn verdeeld. De gegevens van
het navigatiesysteem sturen deze motoren
aan en hun trillingen vertellen de bestuurder wanneer en waar hij moet afslaan. Een
navigatiesysteem kan ongeveer 270 verschillende berichten genereren en we laten
in ons project zien dat al deze informatie
overgedragen kan worden. Voor een test
hebben we zo’n duizend mensen uitgenodigd voor een simulatie en de meeste van
hen zeiden: “Cool, wanneer gaat dit in productie?” Een man zei tegen ons: “Nu weet
ik eindelijk waar links zit.” Hij voelde het en
hoefde er niet over na te denken.
Waarom is de situatie in de auto
geschikt voor haptische aanduidingen?
In een auto krijg je als bestuurder veel zichten hoorbare input. Je let op het navigatiesysteem, de snelheid, het verkeer, je luistert
naar muziek, er zitten passagiers achterin,
daar moet je mee omgaan. Het rode lampje in
het display komt zodoende nauwelijks meer
door. Ons idee is om relevante informatie
over te brengen naar een kanaal dat nog niet
gebruikt wordt: de tastzin. De tactiele berichten worden trouwens ‘tactons’ genoemd.
Kunnen we deze tactons onmiddellijk
begrijpen?
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Ja, met geleerde patronen die we in ons dragen. Ieder mens heeft zulke tactiele patronen. Als iemand je op de schouder tikt, kijk
je om – dat hebben we als kind geleerd. Als
je de trillingen zo beheerst dat ze een golf
van boven naar beneden veroorzaken, heb
je het gevoel dat iemand je rug streelt. Dit
zijn de patronen die we vooral willen gebruiken. Dan vindt de reactie plaats in het onderbewustzijn en dus intuïtief en zeer snel.

PROTHESE

Sensorgegevens

Op welke vlakken is deze techniek nog
meer toepasbaar?
De mogelijkheden zijn zeer divers. Het kan
worden ingebouwd in een vest, een veiligheidsgordel of, zoals ik al zei, een stoel. Het
is belangrijk dat het lichaam voortdurend in
contact is met de vibratiemotoren. Onlangs
is tijdens een studie aan de TU Berlijn
onderzocht of het makkelijker is om te leren
roeien met een VR-bril of door aanraking.
Bij het roeien is de ademhaling zeer belangrijk, het is erg lastig de ademhaling met de
roeibeweging te coördineren.
De testpersonen ontvingen via de riem
of de VRbril het signaal om ...
...Adem nu uit of in, correct. De resultaten
waren erg verrassend. De visuele feedback
in de bril werd goed ontvangen omdat het
direct werd begrepen, maar het versnelde het
leren niet ten opzichte van conventionele
trainingsmethoden. De haptische feedback
daarentegen voelde onbekend aan, zelfs
grappig, maar versnelde het leren aanzienlijk. Voor toepassingen praten we met de
gamingsector, maar ook met de industrie –
voor training of de juiste uitvoering van
werkprocessen. Wij leveren software waarmee men zelf tactiele interfaces kan bouwen.
De klanten beslissen: associeer ik de persoon
met een gordel, een stoel, een vest? Welke
patronen wil ik activeren en hoe moeten ze
voelen? Als deze impuls wordt opgewekt, wil
ik dat deze tacton wordt doorgegeven. We
hebben een bibliotheek met patronen samengesteld waaruit men kan putten.
Hoe intensief kan via de tastzin worden
gecommuniceerd?
Dat hangt in de eerste plaats af van het
lichaamsdeel. Er zitten veel meer receptoren
in de vingertoppen dan op de rug. Een van de

Tactiele kleding

Prothesedrager

Kan sensorgegevens voelen
voelt de prothese

Valentin Buss, futuroloog
voor nieuwe technologieën bij
Mercedes-Benz AG.

AUTO

Autogegevens

Tactiele autostoel

Bestuurder/passagier
Kan autogegevens voelen
verbeterde rijervaring

Prothese of autostoel: via trillingen zijn de impulsen van de machines voelbaar.

FOTO’S MAXIMILIAN POWER, MERCEDES-BENZ AG INFOGRAFIEK GHOST.IT

De startup Ghost –
feel it maakt gebruik
van onze tastzin om
met machines te
communiceren

criteria voor gevoeligheid is de tweepuntsdiscriminatie: hoe ver moeten twee punten
van elkaar verwijderd zijn om ze te kunnen
onderscheiden? Op de rug liggen ze bijna
4 cm uit elkaar, op de vingertop zitten ze veel
dichter bij elkaar. De signalen die de motoren uitzenden kunnen ook verschillen qua
positie, grootte, frequentie of golfvorm.
Kent u het liedje van Herbert
Grönemeyer met de zin: “Ze houdt
alleen van muziek als het hard wordt
afgespeeld, als de grond onder haar
voeten trilt?”
Zeker, daarmee beschrijft hij een dove vrouw
die de muziek alleen door trillingen voelt.
Is het mogelijk om muziek voor doven
om te zetten in signalen, zodat ze het

ritme en dus de ziel van het lied voelen?
Ons bedrijf kwam zelfs voort uit een soortgelijk idee nadat we de sciencefictionfilm
Ghost in a shell zagen, die gaat over de fusie
van mens en machine. We zijn begonnen
met een handprothese die impulsen overbrengt op de drager. Het gaat over alles wat
je voelt, maar niet ziet. Met onze software
willen we laten zien dat machines iets terug
kunnen geven aan de mens.
Maakt dit alles over tien jaar deel uit
van het dagelijks leven?
Natuurlijk hoop ik dat. Er zullen veel producten zijn waar we onbewust en heel intuitief mee om zullen gaan. We zullen deze
‘shy-tech’ nauwelijks waarnemen, maar het
zal het leven makkelijker maken. En de
mens daardoor gelukkiger.

“Ik heb kennisgemaakt met
Ghost – feel it in juli 2019 tijdens
onze In-Car Gaming Challenge.
Als futuroloog houd ik me onder
andere bezig met de toekomst van
user interaction, dus was ik direct
onder de indruk van het concept
van de tactiele interactie.
Het visuele kanaal is voor ons
mensen erg belangrijk, maar daardoor ook al intensief belast. Het
gebruik van het tactiele kanaal,
dat wil zeggen het gevoel, opent
geheel nieuwe mogelijkheden.
Bij de totstandkoming van het
innovatieplatform STARTUP AUTOBAHN hebben we bijvoorbeeld
tijdens een 100 dagen durend project een stoel gebouwd die navigatie-aanwijzingen zoals ‘links
afslaan over 300 meter’ tastbaar
maakt. Dit is natuurlijk maar één
voorbeeld, maar er zijn nog veel
meer toepassingen denkbaar binnen en buiten de auto. Dit omvat
zelfs tactiele vesten voor productiemedewerkers, die ondersteund
kunnen worden in hun werk met
bijvoorbeeld computerondersteunde gereedschappen of
industriële robots.
De samenwerking met Ghost –
feel it is een goed voorbeeld van
hoe onze open innovatieaanpak
goed is voor Mercedes-Benz. Het
bouwen van een werkend prototype in minder dan vier maanden
laat zien hoe goed de samenwerking tussen STARTUP AUTOBAHN,
het concern en de startups is.”

Mercedes

15

I N I T I AT I V ES

I N I T I AT I V ES

Door de maatregelen die sinds maart de verspreiding van het nieuwe
coronavirus moeten tegengaan, heeft ook Mercedes-Benz noodgedwongen zijn fabrieken en kantoren een tijdlang gesloten. Maar het
merk met de ster is niet bij de pakken neer gaan zitten. In de Benelux
schakelde de organisatie razendsnel over op online communiceren, ook
en vooral met de klant. En samen met moederbedrijf Daimler werden
wereldwijd tal van initiatieven opgezet in de strijd tegen de pandemie
Tekst van MA XIME SCHOUPPE

D

oor de coronacrisis is thuiswerken ook voor de medewerkers van Mercedes-Benz
Cars Nederland het nieuwe normaal
geworden. Maar ondanks de beperkingen zijn alle geplande commerciële acties gewoon doorgegaan –
maar dan wel honderd procent digitaal. Bij die verhoogde online communicatie zijn de formulering en
inhoud van de boodschappen, met
name op de social media, zorgvuldig gescreend. Advertenties of posts
die indruisten tegen de geldende
voorzorgsmaatregelen zijn aangepast of verwijderd.

Online showroom
Daarnaast heeft Mercedes-Benz een
creatief en contactloos aanbod ontwikkeld om de klanten ook in deze
uitdagende tijden de best mogelijke
service te bieden. Zo hebben de
dealers versneld de stap naar online
verkoop gemaakt door klanten en
prospects te ontvangen in hun
online showroom. Daarin verloopt
het contact tussen verkoper en
klant via videochat met gebruikmaking van videofilmpjes en/of live
videobeelden uit de showroom, om
alle relevante informatie over een
model aan te bieden. Deze doorge-
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voerde digitalisering van verkoop en
service past binnen een wereldwijde
verkoopstrategie. “Luxe betekent
voor veel van onze klanten gemak
en – soms nog belangrijker – tijdwinst”, aldus Britta Seeger, lid van
de raad van bestuur van Daimler AG
en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Marketing & Sales. “Met
‘Best Customer Experience 4.0’
willen we het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken en hen een
naadloze en comfortabele luxeervaring bieden, ongeacht tijd, plaats
of het kanaal dat ze gebruiken.”
Van ademhulp
tot ambulancebus
Samen met moederbedrijf Daimler
AG zette Mercedes-Benz in tal van
landen acties op touw om het
coronavirus een halt toe te roepen.
Zo wonnen de engineers van
Mercedes-AMG Petronas Formula
One een challenge om samen met
specialisten van het University
College London razendsnel een
beademingsapparaat te ontwikkelen dat coronapatiënten een verblijf op de IC kan besparen. Ze
ontwierpen een makkelijk reproduceerbaar CPAP-toestel (Continuous Positive Airway Pressure),

“Met een
doorgevoerde
digitalisering
willen we het
onze klanten
zo makkelijk
mogelijk
maken”
Britta Seeger,
lid van de raad van
bestuur van Daimler AG
en Mercedes-Benz AG,
verantwoordelijk voor
Marketing & Sales

dat patiënten met ernstige longinfecties helpt om voldoende zuurstof op te nemen. Zo wordt een
invasieve en pijnlijke beademingsmethode als intubatie vermeden.
In Ulm (Zuid-Duitsland) bouwde
Daimler Buses een Citaro stadsbus
in drie weken om tot Duitslands
grootste ambulance met vier ICbedden voor het vervoer van coronapatiënten. Het Duitse Rode Kruis
kreeg de bus in bruikleen voor een
verlengbare periode van zes maanden. Elders in Duitsland besloot een
team van EHBO’ers van de fabriek
in Stuttgart-Untertürkheim om als
vrijwilligers de nooddiensten van
de stad te versterken. Dit team was
officieel gedetacheerd door Daimler,
dat ook een Mercedes-Benz ambulance ter beschikking stelde.
Wereldwijde solidariteit
Mercedes-Benz paste tevens zijn
3D-printers in fabrieken over de
hele wereld aan om beugels te vervaardigen voor gelaatsschermen,
die daarna gratis werden uitgedeeld aan de autoriteiten van de
betrokken landen.
In India kwam de Mercedes-Benz
fabriek in Pune, bij Mumbai, het
lokaal bestuur te hulp met technische en financiële middelen om in
recordtijd een veldziekenhuis op te
zetten voor 1.500 coronapatiënten.
Ook in andere landen, zoals
China en Korea, nam Mercedes-Benz
deel aan de bestrijding van het virus
via gelddonaties of het beschikbaar
stellen van voertuigen.
Mercedes-Benz nam ook een
initiatief ten gunste van Nederlandse ziekenhuizen. Zo werd aan
het HagaZiekenhuis in Den Haag
en aan het St. Antonius Ziekenhuis
in Utrecht een tiental modellen ter
beschikking gesteld, opdat zorgverleners snel en veilig konden
thuiskomen na een lange dag met
hoge werkdruk. Op de auto’s was
een speciale boodschap aangebracht: “Respect voor deze zorgverlener. #StayHome.”

De engineers van het
F1-team werkten aan de
ontwikkeling van een
beademingstoestel.
Een Citaro bus werd
omgebouwd tot
ambulance met vier
IC-bedden.
Mercedes-Benz
produceerde zijn eigen
gezichtsmaskers in de
fabriek in Sindelfingen.

Marin de Jong, MDLarts bij HagaZiekenhuis
in Den Haag bij een ter
beschikking gestelde
A-Klasse.

FOTO’S JAMES TYE (1), DAIMLER AG (2), RON VAN DER SLIK (1)

Mercedes-Benz solidair in
de strijd tegen het coronavirus
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MERCEDES-BENZ MOBILO

Ga altijd met een gerust hart op weg.
Onze gratis pechhulp*.

6
8

Na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer wordt Mobilo, onze gratis pechhulp, automatisch voor
maximaal een jaar verlengd. Zo rijdt u onbezorgd door heel Europa, want onze medewerkers staan 7 dagen per
week, 24 uur per dag voor u klaar. U kunt tot wel 30 jaar van deze service profiteren!
Lees meer over onze gratis pechhulp op: mercedes-benz.nl/mobilo
* In geval van regelmatig onderhoud bij een Mercedes-Benz dealer. Meer weten? Wij helpen u graag.

9

shop.mercedes-benz.nl
1. Hondentas, by MiaCara®, maat small B66955789 | € 255,- 2. Horloge, Garmin Venu® B66959120 | € 385,- 3. Zonnebril heren, B66955819 | € 385,4. Wit schaalmodel Mercedes-AMG GT B66960482, verkrijgbaar in meerdere kleuren | € 35,50 5. Mercedes-Benz perfume women, 30 ml B66955856 | € 45,50
6. Reistas B66956021| € 163,- 7. AMG-cap B66956014 | € 32,- 8. AMG-riem B66958988 | € 112,- 9. AMG-drinkfles, rvs, inhoud: 0,7 l B66958980 | € 39,De vermelde prijzen zijn adviesprijzen, inclusief btw en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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Lewis kijkt naar de
Vision EQS, die de
toekomst van duur
zame luxe laat zien.

“Ik wil een
voorbeeld zijn
voor anderen”
De zesvoudig wereldkampioen Formule 1 is de stercoureur van Mercedes-AMG Petronas. Een wereldwijd
icoon. Denkt u dat u alles al weet over Lewis Hamilton?
Laat u verrassen: bij zijn eerste ontmoeting met de
luxe Vision EQS ontmoetten we een nieuwe Lewis.
Een man die een duidelijk standpunt inneemt
Tekst van HENDRIK LAKEBERG Foto’s van EASTON CHANG
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Een bedachtzaam
persoon: de coureur
is afgelopen januari
35 jaar oud geworden.
We interviewden hem in
de buurt van Melbourne,
aan de kust.

L E W I S H A M I LT O N

W

e ontmoetten Lewis Hamilton in Melbourne in de week
voor de Grand Prix van Australië in maart 2020, wat de
start van het nieuwe Formule 1-seizoen zou zijn geweest
en voor Lewis het begin van zijn jacht op de zevende kampioenstitel – een nieuw record. Na het interview werd de race afgelast
vanwege de COVID-19 pandemie. Het was echter niet onze bedoeling om de coureur Lewis te portretteren, maar om te praten over
zijn persoonlijke en professionele inzet voor een betere wereld, zijn
houding ten opzichte van het leven en dingen die er echt toe doen.
Gelijk maar een fundamentele vraag. Wat is je motivatie?
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken, dingen te leren.
En het is leuk om iets te leren waarvan ik eerst dacht dat ik het niet
kon. Toen ik jong was, waren er mensen die me vertelden wat ik niet
kon bereiken. Dat ik geen autocoureur kon worden, dat ik geen
muziekinstrument zou leren. Op school vertelden de leraren me
dat ik nooit iets zou worden. Elke keer als ik iets nieuws leer,
herinner ik het me en laat ik de mensen zien dat ze het mis hadden. Zelfs in de Formule 1 hoor ik soms, tot op de dag van vandaag:
je kunt het niet!

Maar je kunt het wel…
Ja, absoluut. Ik denk dat ik dat heb laten zien aan iedereen die ooit
aan me getwijfeld heeft. En dat wil ik blijven doen. Ik ben een vrije
geest. Ik ben niet overal goed in, maar ik doe mijn best. Ik wil alles
proberen in dit leven. Omdat ik ook erg ambitieus ben, lukken
dingen over het algemeen goed als ik oefen. Ik geloof ook dat je je
kennis uitbreidt wanneer je een nieuwe vaardigheid in de vingers
krijgt, een nieuw instrument leert bespelen of een nieuwe plek
bezoekt. Je begrijpt de dingen beter en verdiept je kennis. En
kennis is macht.
Herinner je je een moment waarop je realiseerde dat wat je
zegt een verschil maakt, dat het effect heeft op anderen?
Dat merk ik telkens weer. Als ik mensen ontmoet bij een tankstation
of op straat, als ik met vrienden en familie praat. Ik ontvang berichten van mensen via social media. Enkele leden van mijn team zijn
veganistisch geworden, net als ik een tijdje geleden. In Amsterdam
zei iemand tegen me: “Je hebt mijn leven veranderd!” Het is bijna
surrealistisch. Soms kan het overweldigend zijn. Je kunt een verschil maken in het leven van andere mensen door simpelweg iets
te schrijven of te doen. Het is een heel fijn gevoel. Het is geweldig
om deze reacties van mensen te krijgen.
Je laat het publiek een andere kant van Lewis Hamilton zien:
je neemt een standpunt in, zet je in voor de natuur en voor
de dieren. In hoeverre is dat nieuw voor jou?
Natuur en dieren zijn altijd belangrijk voor me geweest. Dat is geen
nieuwe ontwikkeling. Maar ik was me er niet altijd van bewust.
Ik dacht er gewoon niet over na. Als ik tegenwoordig in een vliegtuig of thuis zit en toevallig op Instagram een foto of video zie van
dieren die in Azië, Groot-Brittannië of Europa worden gedood, vraag
ik me af: “Wat zie ik hier eigenlijk? Wat is dit?” In feite zijn we hier
allemaal onwetend over. Vroeger at ik wat iedereen at. Ik stopte
dingen in mijn mond waarvan ik niet wist waar het vandaan kwam.
Waar komt je band met dieren vandaan?
Toen ik geboren werd, hadden mijn ouders net een hond gekregen,
een labrador. Hij liep elke dag met me mee tot ik 8 jaar oud was.
Toen hij stierf, was het een van de meest verdrietige dagen in mijn
leven. Ik had katten en honden. Ik was altijd al een dierenvriend.
Toen ik een tiener was, merkte ik voor het eerst dat mensen dieren
doden om hun vacht te gebruiken voor kleding. Ik heb nooit iets
met echt bont gekocht. Later realiseerde ik me wat een invloed we
hebben. Dit werd nog versterkt door social media. Ik besloot om
veganistisch te worden en niet langer bij te dragen aan de dierenindustrie. Een positief persoonlijk effect was dat ik me duizend keer
beter voelde. Ik wou dat ik deze beslissing eerder had genomen.
Vanuit ethisch oogpunt ben ik blij dat ik deze industrie niet meer
steun. Ik probeer hier ook aandacht voor te vragen van de mensen
die mij volgen op mijn platform. Het zijn kleine stappen, maar als
ik er elk jaar ook maar één neem, kan ik het verschil maken. Op dit
moment word ik gedreven door vragen als: wat is je taak? Wat kun
je teruggeven? Wat kun je bijdragen aan verandering? We zijn hier
met een reden!
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“Wat kun je terug
geven?”, vraagt
Lewis zich af.

“Ik had nooit gedacht
dat ik iemands leven
zou kunnen veranderen
met een post”

Mercedes
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“Ik wil graag helpen de autosport
te veranderen, zodat deze openstaat
voor diversiteit, en toekomstgericht en
milieuvriendelijk wordt”

Wat zie je als jouw taak?
Het heeft me veel tijd gekost om te beseffen wat een geweldig platform ik heb. Ik had nooit gedacht dat ik bijna 15 miljoen volgers zou
hebben op Instagram of dat ik iemands leven of dag zou kunnen
veranderen met een post. Het gebeurt weleens dat ik een foto plaats
met de tekst: “Geef niet op, ik weet dat het moeilijk is”, en dan
schrijft iemand terug: “Mijn God, ik was erg down vandaag, maar jij
gaf me moed.” Toen het me duidelijk werd welke mogelijkheden
dit platform biedt, dacht ik: “Oké, ik moet dit kanaal gebruiken voor
de juiste boodschappen, dat wil zeggen alleen positieve. Ik wil een
voorbeeld zijn voor anderen, niet alleen maar poseren voor foto’s
of niet-relevante dingen posten.”
Fan van elektrisch
rijden: Lewis houdt
van de majestueuze
uitstraling van de
Vision EQS en het
luxueuze interieur.
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Geven antwoorden als deze je de kracht om door te gaan?
Zelfs als ik geen reactie zou krijgen, zou het me niet tegenhouden.
Ik zit gewoon zo in elkaar. Ik hoop dat ik het verschil kan maken.
Ik denk dat we allemaal proberen ons doel te vinden. Het mijne
wordt elk jaar duidelijker. Ik kan het leven van anderen positief
beïnvloeden, positieve boodschappen uitzenden en bijdragen
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aan het verkrijgen van inzicht. Ik probeer voortdurend te leren. Ik
weet niet alles. Ik blijf lezen over onderwerpen en kom tot nieuwe
inzichten. In het algemeen houd ik me echter vooral bezig met duurzaamheid. Ik zet me hiervoor in en heb ook in het openbaar een
duidelijk standpunt ingenomen.
Mercedes-Benz heeft zich ambitieuze doelen gesteld met
betrekking tot een duurzame toekomst en de visie van
emissievrije mobiliteit in 2039. Hoe kijk je daar tegenaan?
Het gaat om duurzaamheid, de overgang naar een circulaire economie en recycling: het is geweldig dat Mercedes-Benz vooruitgang
boekt wat betreft het gebruik van duurzame materialen en stappen
zet op het gebied van elektrische auto’s. Of neem het modemerk
Tommy Hilfiger, dat zich inzet voor meer gerecycled textiel. In mijn
nieuwe collectie moet het aandeel duurzame materialen zo mogelijk 100 procent zijn, dat is het doel. Ik streef ernaar om dit met al
mijn partners te doen. Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn of
haar eigen mening. Er zijn mensen die er anders over denken en
dat mag natuurlijk. Ik leg niemand mijn mening op. Ik kan alleen
voor mezelf spreken, maar ik wou dat ik tien jaar geleden of zelfs
eerder had geweten wat ik nu weet.
Welkom aan boord:
het interieurdesign is
geïnspireerd op de
wereld van luxe jachten.

Is deze houding de reden dat de bosbranden in Australië je
zo ontroerd hebben?
Eind 2019 zag ik op het nieuws de branden en verwoestingen in
Australië, hoe erg de mensen en vooral ook de dieren werden getroffen. Na de kerst hoorde ik dat 1,5 miljard dieren binnen een jaar zijn
gestorven, een bizar aantal. Ik voelde me hulpeloos. Ik had net
vakantie en vroeg mijn team hoe ik kon helpen en of ik er meteen
naartoe kon vliegen. Uiteindelijk heb ik de strijd tegen de brand
gesteund met een donatie. Ik dacht: als ik in Australië ben, neem ik
een dag de tijd om te zien wat er met het geld gebeurt en dan kan
ik de getroffen mensen ook persoonlijk ontmoeten. In de bergen
zie je overal zwarte en verkoolde bomen, ook al groeien er al nieuwe
planten en wordt het langzaam weer groen. Ik heb dieren gezien
die gewond waren geraakt door het vuur en ik heb mensen ontmoet
die hun hele leven aan deze dieren wijden – echte helden die mij
moed geven wat betreft de toekomst.

Kijkend naar de toekomst: de
Vision EQS staat voor veel
dingen die Lewis Hamilton
nauw aan het hart liggen...
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Streef je ook naar veranderingen in de Formule 1?
Mensen spreken ons er altijd op aan dat we naar de racelocaties
vliegen en in auto’s rijden die CO₂ uitstoten. Een permanent conflict, maar dat is nu eenmaal inherent aan deze sport. Het gaat door,
of ik nu meedoe of niet. Maar mijn mening doet er wel toe in de
sport, die ik van binnenuit wil veranderen. Dat ik deel uitmaak van
het raceteam van Mercedes-Benz scheelt enorm. Ik steun een automerk dat, naar mijn mening, niet alleen het beste maar ook het
meest duurzame automerk is. Veel bedrijven vinken duurzaamheid
simpelweg af als item op een lijst: “We recyclen papier”, bijvoorbeeld. Maar duurzaamheid moet prioriteit krijgen. Het staat nog
steeds niet bovenaan de prioriteitenlijst, maar de druk van buitenaf
en van klimaatdeskundigen brengt het probleem langzaam hoger
op de agenda in organisaties als de Formule 1.

“Ik wou dat ik tien jaar
geleden of zelfs eerder had
geweten wat ik nu weet”

LEWIS HAMILTON OVER
DE EQC EN DE VISION EQS
(Lewis staat gespannen te wachten
op de Vision EQS. De auto is nog
niet te zien.) “De EQC is mijn favo
riete model onder de nieuwe
modellen van MercedesBenz. Ik
heb er tijdens de Formule 1tests
in Barcelona in gereden. Daarvoor
had ik hem al gezien, maar er nog
niet zelf in gereden. Ik had dus
geen idee waar de auto toe in staat
is. Een indrukwekkende auto,
vooral qua prestatieniveau en de
onmiddellijke reactie tijdens het
rijden. Ik moest hem testen en
werd er heel blij van. Het was
ongelooflijk cool. Ik heb altijd
gezegd dat ik old school ben qua
autorijden. Ik hou van V12’s en
grote motoren – de sound en de
beleving. Maar ik begin te wennen
aan de futuristische sfeer van elek
trische auto’s. Ook de Vision EQS
heeft na de introductie afgelopen
najaar nogal wat opschudding ver
oorzaakt. Hij ziet er fantastisch uit.”
(Eindelijk komt de Vision EQS in
zicht.) “Kijk naar die velgen. Hoe
veel glas de auto heeft. Hoe vloei
end de lijn is van de motorkap
naar boven toe. Hij is prachtig.
(Opent het portier en gaat op de
bestuurdersstoel zitten.) Onge
looflijk cool. Ik weet dat dit een
showcar is. Maar als de EQS uit
komt, de elektrische SKlasse, is
dat mijn auto. Zeker weten.”
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“Het is geweldig om te zien
hoe Mercedes-Benz vooruitgang boekt in het gebruik van
duurzame materialen”

Realiseer uw droomhuis
midden in de natuur!

Wat houdt dat precies in?
Onze racelocaties genereren een enorme hoeveelheid plastic afval
in een weekend. Daarom moedig ik teams aan om afval te recyclen
en het gebruik van plastic te verminderen. Het zijn dingen als deze
die je aan het denken zetten. Hierdoor ontstaat een dynamiek waaruit positieve effecten voortvloeien. Ik hoop bij te dragen aan deze
mentaliteitsverandering. Daar zou ik trots op zijn.
Stel dat je later op deze tijd terugkijkt: waar zul je trots op
zijn, wat zal er uitspringen?
Als ik over twintig jaar terugkijk, is racen maar één aspect uit
mijn carrière.
Dat meen je niet! Mensen zullen je herinneren als een
racelegende.
Nou, we hebben natuurlijk veel bereikt, maar dat betekent niet zoveel
voor mij. Ik wil graag helpen de autosport te veranderen, zodat deze
openstaat voor diversiteit, en toekomstgericht en milieuvriendelijk
wordt. Ik wil succesvol blijven omdat het me een platform geeft, een
ladder bij wijze van spreken, waarop ik kan klimmen en die me in
staat stelt zo hard te schreeuwen als ik wil. Ik kan communiceren
wat ik denk en weet, en heb de mogelijkheid om dingen te veranderen. Er is nog steeds geen diversiteit in de autosport. Ik ben al veertien jaar aan het racen en diversiteit is nog steeds geen thema.
Als liefhebber van
elegante lijnen,
geniet Lewis van het
‘OneBow’ design.
Lewis wil met zijn
platform een bijdrage
leveren aan een
duurzamere wereld.

28

Mercedes

Wat bedoel je daar precies mee?
Als ik binnen drie of vier jaar stop, zal er in de Formule 1 voorlopig
geen andere coureur met een donkere huid meer zijn. Dus er is nog
veel voor mij te doen. Ik kan nog zoveel titels winnen, als ik niet
succesvol ben op dit gebied, was alles tevergeefs.

B4o

Landschapsarchitectuur
Stedenbouw
Recreatieontwikkeling

www.b4o.nl

Hendrik Lakeberg voerde het indrukwekkende interview met de
Formule 1kampioen. Als fan van Lewis Hamilton keek de hoofdredacteur
van Mercedes me magazine enorm naar dit gesprek uit.
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Kunstmatige intelligentie zal
op een dag autonoom
rijdende auto’s in staat stellen
om complexe verkeers
situaties veilig te beheersen.

Van elkaar leren
Autonoom rijden wordt mogelijk gemaakt door de snelle ontwikkeling van
kunstmatige intelligentie. Maar niet alleen engineers hebben veel werk te verrichten
om de mogelijkheden van de technologie volledig te benutten – er moeten ook
belangrijke ethische vragen worden beantwoord
Tekst van HENDRIK LAKEBERG Illustraties van ROCKET & WINK
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W

e merken pas dat een nieuwe
technologie de wereld heeft
veroverd als deze een integraal
onderdeel wordt van ons dagelijks leven. Zo
is de smartphone in razend tempo een van
zelfsprekendheid geworden. Maar wensen
we nu niet dat we hem wat vaker opzij zou
den kunnen leggen? Artsen en wetenschap
pers waarschuwen steeds vaker voor het
verslavende effect bij jongeren. En dus voor
de ongewenste kant van een innovatie die
ons leven als geheel heeft verrijkt.
Kunnen we van dit en vele andere ver
gelijkbare voorbeelden leren? Kunnen we
niet alleen de voordelen, maar ook de moge
lijke negatieve effecten van nieuwe techno
logieën in de ontwikkelingsfase vaststellen
om ze op de lange termijn uit te sluiten? Ja,
zegt Elizabeth Hofvenschiöld, futuroloog bij
Daimler AG en verantwoordelijke voor soci
ale en ethische kwesties met betrekking tot
nieuwe technologieën.
Een van de aspecten waar ze zich mee
bezighoudt, is kunstmatige intelligentie (AI).
Bij Daimler AG variëren de toepassings
gebieden van deze technologie van de pro
ductie tot het product, van Sales tot de
afdeling Legal. Op productniveau zal auto
noom rijden in de toekomst de belangrijk
ste use case zijn, legt Hofvenschiöld uit. Het
is een technologie die het dagelijkse mobiele
leven wereldwijd comfortabeler kan maken,
de verkeersveiligheid aanzienlijk kan ver
hogen en het risico op ongevallen kan
minimaliseren. Autonoom rijden heeft een
enorm potentieel. Aangezien het echter nog
lang zal duren voordat voertuigen ons vol
ledig zonder onze tussenkomst kunnen ver
voeren, ziet Hofvenschiöld een grote kans:
“We kunnen mogelijke ongewenste gevolgen
van ontregelende technologieën zoals deze
al in de ontwikkelingsfase voorkomen.”

“Het gaat erom innovatie en verantwoordelijkheid
met elkaar te verenigen. Als dat vaker gebeurt,
kunnen we de wereld op een duurzame, positieve
manier veranderen”
Elizabeth Hofvenschiöld, futuroloog, Daimler AG

in het dagelijks leven hebben geaccepteerd,
kunnen de voordelen ervan worden benut
om onze mobiliteit veiliger, efficiënter en
comfortabeler te maken.
Er moet worden gegarandeerd dat een
autonoom voertuig minstens zo veilig door
het verkeer beweegt als een mens (zie ook
het magazine Mercedes me 12020). Dat de
auto betrouwbaar remt bij een zebrapad,
zelfs als iemand bijvoorbeeld onoplettend
de weg op loopt. Dat de auto mensen her
kent, ongeacht hun huidskleur of grootte.
In een dergelijke situatie is het van essen
tieel belang dat de autonoom rijdende auto
mensen herkent, dat hij naadloos functio
neert. Dit is een zeer complexe taak voor de
ontwikkelaars. En AI vergt ook veel abstrac
tievermogen van ons mensen. Want, zoals de
naam al aangeeft: als AI wordt gevoed met
de juiste gegevens, leert het systeem groten
deels zelfstandig te werken. Dat maakt het
zo waardevol, maar het is ook wennen.

Transparantie en
verantwoordelijkheid
De adembenemende hoeveelheid gegevens,
die in enkele seconden wordt geëvalueerd
door zelflerende algoritmen, overstijgt al
onze verbeelding en roept vragen op als:
waar komen de gegevens vandaan op basis
waarvan de AI conclusies trekt? Welke moge
lijkheden hebben gebruikers om invloed uit
te oefenen op de manier waarop data wordt
doorgegeven? Hoe ver moeten de mogelijk
heden voor bedrijven om deze gegevens te
verzamelen gaan? Dit alles is wettelijk gere
geld, maar het moet ook op transparante
wijze worden gecommuniceerd.

“Het is belangrijk dat wij de technologie
al bij de ontwikkeling ook menselijke eigen
schappen als alertheid en inclusiviteit bij
brengen, om te verzekeren dat verschillende
groepen mensen eerlijk en gelijkwaardig
worden behandeld”, aldus Hofvenschiöld.
Daarom was Daimler AG het eerste auto
mobielconcern dat vier principes voor
kunstmatige intelligentie toepaste. Dit zijn:
1. verantwoord gebruik, 2. duidelijkheid,
3. bescherming van de privacy, 4. veiligheid
en betrouwbaarheid.
Met andere woorden: een technologie
ontwikkelen die ons leven beter maakt met
de grootst mogelijke transparantie. Maximale
veiligheid is een van de belangrijkste merk
waarden van Daimler AG. Dit komt duidelijk

tot uiting in Vision Zero, een initiatief dat de
visie van rijden zonder ongevallen nastreeft –
ondenkbaar zonder autonoom rijden en AI.
Technologie en empathie
Ook Alexander Mankowsky houdt zich bezig
met de ethiek van autonoom rijden. De
futuroloog ontwikkelde samen met collega’s
manieren voor MercedesBenz om auto
noom rijdende voertuigen efficiënt te laten
communiceren met de weggebruikers.
Het ‘coöperatieve voertuig’ biedt een
eerste perspectief. Op het dak van een
omgebouwde SKlasse zijn verlichtingsele
menten aangebracht die met behulp van
lichtsignalen de weggebruikers informeren
dat het voertuig zich in de automatische

Het doel:
harmoniseren van
mensen en
technologie.

De gewoontes van de mens
Concreet betekent dit dat kritische vragen
niet alleen gerechtvaardigd zijn, maar ook
noodzakelijk om engineers en ontwikke
laars bewust te maken om een technologie
als autonoom rijden – die zonder AI niet
mogelijk zou zijn – zo naadloos mogelijk aan
te passen aan de menselijke gewoontes.
Maar ook om vertrouwen te scheppen,
zowel bij de gebruikers als bij de overige
weggebruikers. Pas als we de technologie

32

Mercedes

Mercedes

33

“Menken Maritiem,
varen op karakter”

DE SE R I E: AU T ONO OM R I J DE N DE E L 3

DE VIER PRINCIPES VOOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BIJ DAIMLER AG
Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)
vereist duidelijke richtlijnen. Daimler AG is de
eerste autofabrikant die hiervoor vier
principes heeft gedefinieerd:

Kunstmatige intelligentie
stelt het voertuig in staat om
de omgeving te beoordelen
zoals wij dat doen.

1. Verantwoord gebruik
“Wij geven kunstmatige intelligentie op een ver
antwoordelijke manier vorm. We maken gebruik
van de mogelijkheden die kunstmatige intelli
gentie ons biedt en wegen de effecten af in
overeenstemming met onze bedrijfswaarden.”

rijmodus bevindt. Langzaam knipperen bete
kent dat het voertuig remt, snel knipperen
betekent dat het voertuig wegrijdt. Mensen
moeten deze signalen intuïtief kunnen
herkennen. Het doel is om ‘geïnformeerd
vertrouwen’ op te bouwen tussen autonoom
rijdende voertuigen en menselijke verkeers
deelnemers, legt Mankowsky uit.
In januari gaf MercedesBenz met de
Vision AVTR (magazine Mercedes me 12020)
een kijkje in een verre toekomst. Het studie
model is gebaseerd op het idee van het ‘coö
peratieve voertuig’: “Auto’s moeten leren om
een beetje te voelen, omdat ook wij ons eer
der laten leiden door ons gevoel dan door
rationele gedachten”, zegt de futuroloog.
Er is nog een lange weg te gaan voordat
we ‘versmelten’ met ons geautomatiseerde
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voertuig, zoals de makers van de Vision
AVTR dat voor ogen hebben. Op dit
moment zijn de engineers bezig om AI in
staat te stellen ons mensen zo nauwkeu
rig mogelijk te beoordelen.
Het op elkaar afstemmen van de logica
van algoritmen en het menselijk denken is
een taak voor Mankowsky, Hofvenschiöld
en vele anderen bij MercedesBenz.
Het gaat erom innovatie en verantwoor
delijkheid met elkaar te verenigen. “Als
dat vaker gebeurt, kunnen we de wereld
op een duurzame, positieve manier veran
deren”, legt Hofvenschiöld uit. Het doel is
een toekomst waarin technologieën heb
ben geleerd om voorzichtig te werk te gaan
en waarin vooral één basisbehoefte wordt
vervuld: het gevoel van veiligheid.

Menken Maritiem heeft sinds 1996 ruim 800 onderscheidende boten gebouwd. Het
verschil begint aan de basis. Bij Menken is de scheepsbouwkundig ingenieur Martin
de Jager leidend in design, constructie en ergonomie. Daarmee hebben de boten het
zogenaamde “duimeffect”. Onze klanten krijgen vaak complimenten over hun boot als
ze ergens passeren. Neil Fernando in Sri Lanka bouwt voor ons, met 350 medewerkers,
kostenefficiënt onder ISO9001 en CE-keur. Het resultaat is die onderscheidende boot,
die bij iedere vaartocht bewijst dat een andere keuze “second-best” geweest zou zijn.

2. Verklaarbaarheid
“We streven naar een hoge mate van transpa
rantie – zo willen we het vertrouwen in de
kunstmatige intelligentie stimuleren. Om dit te
realiseren, ondersteunen we verklaarbare
kunstmatige intelligentie.”
3. Bescherming van de privacy
“We respecteren de privacy – we houden al in
de ontwerpfase van kunstmatige intelligentie
rekening met de bescherming daarvan. We
ondersteunen technologieën waarvan de data
goed kan worden beschermd.”
4. Veiligheid en betrouwbaarheid
“We ontwikkelen en testen onze AItechnolo
gieën op gewetensvolle wijze en volgens de
stand van de wetenschap en technologie.
We nemen passende maatregelen voor de
ontwikkeling van veilige en betrouwbare kunst
matige intelligentie.”

Hoekse Aarkade 2

Tel:

+31 (0) 172 - 60 47 42

2461 ET Ter Aar

Web:

www.menkenmaritiem.nl

the Netherlands

E-mail: info@menkenmaritiem.nl
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“Ik denk
dat de
vrouwen
van nu zich
in mij
herkennen”

Vlaams radio- en tv-gezicht
Siska Schoeters is
ambassadeur van
She’s Mercedes.
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Gedreven, eerlijk, zichzelf relativerend, licht
feministisch, veel (en luid) lachend: dat zijn enkele van
de karaktertrekken die van Siska Schoeters in
Vlaanderen een populair radio- en tv-gezicht maakten.
Tot haar eigen verbazing. En onlangs is ze gevraagd als
ambassadeur van She’s Mercedes. We troffen haar voor
een kennismakingsgesprek in het innovatieplatform
Living Tomorrow in Vilvoorde, bij Brussel
Tekst van MA XIME SCHOUPPE Foto’s van TOM VANDEWIELE

Had je ooit gedacht, toen je
aan je radio-opleiding begon …
(Siska begint al te lachen) … dat
je ooit als merkambassadeur
voor Mercedes-Benz gevraagd
zou worden?
Never nooit! Ik kan me uit mijn
studietijd nog herinneren dat ik al
heel blij was toen ik voor de lokale
zender FM Brussel een item had
gemaakt en een jingle kreeg met
mijn naam erin. Mooier kon het
niet worden. Ik kon vredig sterven… Echt waar!
Dus je bent van nature best
verlegen. Waarom heb je dan
voor de radio gekozen?
Omdat ik graag babbel. Kijk, op
mijn 18de wist ik niet wat ik wilde
studeren; ik dacht dat ik niks kon.
Ik wilde eerst de lerarenopleiding
doen, communicatie heb ik ook
overwogen, maar uiteindelijk heb
ik me ingeschreven voor de opleiding Woord aan het Lemmensinstituut in Leuven. Omdat ik graag
babbel. Een tante attendeerde me
toen op de radio-opleiding aan het
Rits in Brussel. Ik heb me letterlijk
door het toelatingsexamen heen
geluld. De vier jaar van de opleiding zijn voorbijgevlogen.

Daarna zijn er nog veel
naamjingles bijgekomen…
Ja, nog tijdens mijn studie kreeg ik
een programma op FM Brussel,
Tussen zever en negen. Dat vonden
mijn medepresentatrice en ik een
hilarische naam. (lacht) Daarna
kwam De Afrekening op Studio
Brussel (3FM in Nederland, red.).
Maar denk nu niet dat ik daar zelf
ooit had durven solliciteren. Annemie Gulickx, nu netmanager van
jeugdzender Ketnet, kende mij van
het Rits en van FM Brussel en ze
werkte toen al bij Studio Brussel.
Zij heeft mij in het zadel geholpen.
Na een test heb ik de hele zomer
geoefend met Peter van de Veire,
van wie ik De Afrekening overnam.
En dat heb ik vijf jaar lang gedaan.
In de tien daaropvolgende jaren
heb ik op Studio Brussel eerst de
vooravond en daarna de ochtend
gepresenteerd, en aan diverse edities van Music For Life/De Warmste
Week (Serious Request in Nederland, red.) meegedaan. Vooral mijn
laatste Warmste Week zal ik nooit
vergeten. En nu trek ik voor het
Eén-programma Durf te vragen op
met mensen uit groepen over wie
veel misvattingen bestaan, zoals
priesters, moslima’s, mensen
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dat ze het eerste, koude water van
hun douche in een emmer moeten
opvangen om er de wc mee door te
spoelen. Dat bespaart telkens 10
liter water! Bij sommige mensen
wekt dat irritatie op, die denken
dan: ‘Ze is weer aan het drammen’.
Maar ik kan daar intussen goed
mee leven; ik weet tenminste dat
ik ergens voor sta.
Die herkenbaarheid is
ongetwijfeld een troef als
merkambassadeur van
She’s Mercedes. Hoe is dat
eigenlijk tot stand gekomen?
Ik reed al jaren in een B-Klasse. Die
was prima toen de kinderen klein
waren, maar ik was al aan het uitkijken naar een groter model. Een
Mercedes-Benz medewerker die bij
mij in het dorp woont, stelde
onlangs voor om bij de volgende
onderhoudsbeurt mijn auto op te
halen en een vervangende auto te
regelen. Gewoon topservice! Daarmee is het balletje van het ambassadeurschap gaan rollen.

met dwerggroei. We stellen allerlei heel directe vragen om door de
vooroordelen heen te prikken en
ik bezoek ze in hun leefwereld om
hun realiteit te laten zien.
Met je vlotte babbel en je ongedwongenheid ben je intussen
wel een gezicht geworden van
Eén en Radio 2, de twee grootste merken van de VRT…
Het heeft lang geduurd voor ik
doorhad dat wie ik ben leuk wordt
gevonden. Ik doe me op de radio of
op tv namelijk niet anders voor dan
buiten de studio. Dat maakt me ook
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“Voor mij is de EQC –
met kop en schouders –
de mooiste elektrische auto
van het moment”
kwetsbaar, want wie in de media
werkt, wil graag door zo veel mogelijk mensen leuk gevonden worden.
Ik heb een grote mond en dan denkt
iedereen dat ik wel tegen een
stootje kan, maar eigenlijk heb ik

een klein hartje. Met de jaren heb
ik er vrede mee gekregen dat sommige mensen helemaal niets van
Siska Schoeters willen weten.
Hoe zou je het merk ‘Siska
Schoeters’ omschrijven?
Heel herkenbaar voor de vrouwen
en moeders van nu. Goedlachs,
eerlijk, zichzelf relativerend, licht
feministisch, met een gezonde
dosis humor. Zeg maar de fuck
fake-mentaliteit, die in 2020 enorm
wordt gewaardeerd. Maar ik ben
wel erg uitgesproken en wil graag
mensen overtuigen. Bijvoorbeeld

Hoe ga je je ambassadeursrol
invullen?
Er is geen vooropgezet plan. De
bedoeling is om het zo organisch
mogelijk te doen. Ik publiceer best
veel op Instagram en vanaf nu zullen daar dus regelmatig posts over
de EQC bij zijn. Gewoon spontaan.
En daarnaast zal ik natuurlijk evenementen van het merk bijwonen.
Samen met Koen Wauters… (lacht)
Waarom stel je het merk met
de ster zo op prijs?
Ik vind het een heel sexy merk,
vooral voor vrouwen. De modellen
stralen een tijdloze elegantie uit.
Ik ben intussen geen 25 meer en
wil graag stijlvol ouder worden. Ik
vind het een groot compliment dat

Mercedes-Benz dat in mij ziet.
Daarnaast gaat een Mercedes-Benz
superlang mee. Het is dus ook een
ecologische keuze.
Waarom de EQC?
De elektromotor gaf de doorslag,
want ik wilde per se een milieuvriendelijke auto. Maar ik vind hem
ook heel mooi. Voor mij is de EQC
de mooiste elektrische auto van
het moment. Hij steekt met kop en
schouders boven de andere uit.
Je rijdt er nu een kleine maand
mee rond. Hoe bevalt hij?
Ik vind hem met de dag leuker. In
het begin was het een beetje zoals
met een nieuw vriendje: je moet
elkaar nog wat leren kennen. Maar
na twee weken werd thuis een wallbox geïnstalleerd en sindsdien is
het grote liefde. Ik moet nu voor
Durf te vragen wat langere afstanden afleggen en ik betrap me erop
dat ik dan uitreken of ik met één
lading heen en terug kan. En ik heb
nog niet alle knopjes en functies
uitgeprobeerd, maar wat me het
meest opvalt is de rust. Niet alleen
hoor je de motor niet, maar die
auto gééft ook rust. Ik kies altijd
het ECO-rijprogramma en laat hem
veel semiautomatisch rijden. Hij
houdt zich dan aan de snelheidsbeperkingen, geeft gas en remt om
zo zuinig mogelijk te rijden. En ik
zit dan ontspannen en vol vertrouwen achter het stuur.

Siska Schoeters:
goedlachs, eerlijk,
zichzelf relativerend,
licht feministisch.

Je bent in principe één jaar
lang ambassadeur. Wordt het
straks geen pijnlijk afscheid
van de EQC?
Nee, want als het ambassadeurschap om de een of andere reden
niet wordt verlengd, neem ik hem
over. Ik ben een echte fan van elektrisch rijden geworden.
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Met de eerste
maanlanding in 1969
werden enkele van Jules
Vernes ideeën uit Van de
aarde naar de maan
(1865) werkelijkheid.

Niet alleen enthousiaste fans van Star Trek en vergelijkbare series
houden van scienfiction – ook baanbrekende uitvindingen vinden
vaak hun oorsprong in sciencefictionverhalen. Daarom gebruiken
steeds meer engineers en wetenschappers de kracht van de
verbeelding als inspiratiebron voor nieuwe technologieën
Tekst van MARIE-SOPHIE MÜLLER
Illustraties van YANNICK DE LA PÊCHE
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Inspirerende innovaties
Achteraf gezien zijn toekomstscenario’s zoals die van
Gibson en andere boek- en scenarioschrijvers vaak verrassend accuraat. De ruimtevlucht die Jules Verne in 1865
beschreef in Van de aarde naar de maan vertoonde veel
overeenkomsten met de eerste maanmissie Apollo 11 die
ongeveer honderd jaar later plaatsvond: in de roman is
het projectiel waarin de drie mannen met een kanon naar
de maan worden geschoten hol en grotendeels van
aluminium – net als het ruimteschip van de Apollomissie, dat in 1969 vanuit Florida naar de maan werd
gelanceerd met drie mannen aan boord. Verne had deze
lanceerplaats al omschreven als een geschikte plek.
Vijf jaar voor de eerste bemande reis naar de maan
pleegde Captain Kirk een telefoontje in de tv-serie Star
Trek met een ‘communicator’, een telefoon die erg veel
leek op de eerste opvouwbare mobiele telefoons van
Motorola. In 2002 was in de film Minority Report al een
autonoom rijdende auto te zien, net als gepersonaliseerde reclame zoals we die nu kennen van social media.
Sciencefiction heeft herhaaldelijk geanticipeerd op
baanbrekende technologieën en vaak genoeg engineers
en onderzoekers geïnspireerd.

In Star Trek
communiceerde
Captain Kirk al in
1964 via een mobiele
telefoon.

M

ensen op straat praten ogenschijnlijk tegen
zichzelf, gebaren wild, met witte dopjes in
hun oren. In de supermarkt leggen we de telefoon op de kaartlezer om te betalen. Al tijdens het ontbijt stellen we via een app de airconditioning van onze
auto in om later in een perfect geklimatiseerde auto
naar het werk te kunnen rijden. Dit alles is al mogelijk,
dit vinden we al normaal. Desondanks stoppen we nog
steeds ouderwetse muntjes in het winkelwagentje, lezen
we graag een ‘ouderwets’ boek en moeten we vaak langer zoeken naar een parkeerplaats dan ons lief is.
“De toekomst is er al, hij is alleen ongelijk verdeeld”,
aldus sciencefictionschrijver William Gibson. De Amerikaan bedacht in zijn romantrilogie Neuromancer uit 1984
met ‘Cyberspace’ een netwerk waarin mensen met elkaar
communiceerden, waarin ze werkten en leefden. Om
deze virtuele realiteit binnen te komen, waren hoofdtelefoons nodig die deden denken aan de huidige VR-bril.
In die tijd was het internet voor de meeste mensen nog
volstrekt onbekend. En VR-technologie, die als ‘next big
thing’ ons leven zal veranderen tot ver buiten de entertainmentindustrie, was weinig meer dan een exotische
fantasie uit de sciencefiction. “Ze hebben het voor elkaar
gekregen”, riep William Gibson enthousiast toen hij in
2015 een VR-bril uitprobeerde tijdens een TED-conferentie in Toronto. Meer dan twintig jaar later was Gibsons fantasie een technologische realiteit geworden.

Feiten en fictie
Ari Popper bouwt daarop voort. De Brit was zo gefascineerd door de innovatiekracht van sciencefictionverhalen dat hij in 2012 SciFutures oprichtte, een adviesbureau dat een nieuwe aanpak hanteert: “Sciencefiction
creëert buitengewone ontwerpen voor de toekomst, is
provocerend en visionair, maar wel gebaseerd op wetenschap en feiten”, legt Popper uit. Dit maakt het een
perfecte bron van inspiratie voor merken om zich hun
eigen toekomst voor te stellen. “Eerst onderzoeken we
de feiten en gebruiken die als basis voor een workshop”,
zo beschrijft Popper de aanpak. “Dan vragen we onze
klanten om hun eigen verhalen te ontwikkelen. Hun
dystopieën en utopieën.”
Experimentele prototypes
Met de resultaten daarvan wendt hij zich vervolgens tot
een netwerk van 300 sciencefictionschrijvers. Een aantal van hen gebruikt de input als basis voor het samenstellen van toekomstscenario’s. “We moedigen onze
klanten aan om zich onder te dompelen in deze fictieve
werelden. Ze moeten zich voorstellen dat ze een personage zijn in een roman – met echte hoop, angsten en
behoeften.” Tot slot brengt SciFutures bedrijven in contact met tech-startups en uitvinders. Idealiter is het
resultaat van deze uitwisseling het eerste prototype.
“Dat is het moment waarop innovatieve technologieën
daadwerkelijk kunnen ontstaan.”
Denk groots en buiten de gebaande paden, streef
naar visionaire ideeën, ook al overtreffen ze de

Exclusief poolhouse op maat
Het is heerlijk lang buiten zitten met een tuinkamer
met poolhouse van Bronkhorst. De combinatie van
robuust hout met materialen als beton, staal en glas
maken het een plek om van te houden. We maken uw
tuinkamer graag voor u op maat. Vraag de gratis
brochure aan op bronkhorstbuitenleven.nl of bel
0577 - 201 580 voor een vrijblijvende afspraak.

TUINKAMERS
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BELEEF HET NOORDERLICHT

SCIENCEFIC TION

WINTERAVONTUREN IN HET NOORDEN
Vlieg corona-proof vanaf Groningen Airport, inclusief gratis parkeren

De cockpit van de
pratende auto K.I.T.T.
uit de tv-serie
Knight Rider.

huidige mogelijkheden. ‘Moonshots’ noemt men zulke
projecten in de industrie. De Vision AVTR van
Mercedes-Benz (die uitgebreid werd omschreven in het
magazine Mercedes me 1-2020) is volgens dit principe
ontwikkeld, ook zonder toedoen van Popper. Met de
sciencefictionfilm Avatar als inspiratiebron werd een
futuristisch studiemodel gebouwd dat de belangrijkste
ideeën van de film overbrengt naar de mobiliteit van
de toekomst. Het zal echter waarschijnlijk nog wel even
duren voordat de zintuigen van mensen en de sensoren van voertuigen samensmelten tot één geheel –
zoals gesimuleerd door de Vision AVTR. Maar projecten
als de Vision AVTR zijn een grote motivatie, omdat ze
het mogelijk maken om zonder belemmeringen visies
te ontwikkelen.
Deze ideeënvrijheid is vooral belangrijk voor de toekomst van de mobiliteit. Dat is waar veel wetenschappers en bedrijven op dit moment over moeten nadenken,
waaronder Mercedes-Benz. Mobiliteit wordt veiliger,
klimaatneutraler en intelligenter. Steeds meer assistentiesystemen ondersteunen nu al de bestuurder en ‘denken mee’. Bijvoorbeeld wanneer de Mercedes-Benz
vermoeidheidsassistent (ATTENTION ASSIST) de rijstijl van de bestuurder analyseert en deze adviseert
even te pauzeren. Het infotainmentsysteem MBUX
communiceert met de bestuurder. Die kan het systeem
eenvoudig bedienen met een stemcommando – net als
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in K.I.T.T., de auto van Michael Knight uit de tv-serie
Knight Rider. Vandaag, veertig jaar later, ziet het voertuig, dat er toen nogal futuristisch uitzag, eruit als een
visionair prototype.
De kracht van de verbeelding
Niet voor niets beweert schrijver William Gibson dat de
toekomst in het heden is aangekomen. Zo zijn vakanties in de ruimte vandaag de dag geen utopie meer.
De vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie effent de weg voor technologieën als autonoom
rijden (meer hierover op pagina 28), waarbij engineers
en programmeurs ervan uitgaan dat het slechts een
kwestie van tijd is voordat voertuigen volledig autonoom zullen rijden.
Maar welke taak heeft sciencefiction nog, als we
steeds meer het gevoel hebben dat de werkelijkheid
de fantasie heeft ingehaald? “Mijn drijfveer is
ervoor te zorgen dat we beter voorbereid zijn op onbedoelde gevolgen, in plaats van dat we over tien jaar
wakker worden en ons realiseren dat het te laat is”,
legt Popper uit.
Kort samengevat: sciencefiction biedt de mogelijkheid om de technologische vooruitgang te sturen met
de kracht van de verbeelding. Om vroegtijdig te kunnen herkennen waar we moeten tegensturen – en wat
goed voor ons is.

Lapland
8-daagse
belevenisweek

Geniet van natuur, rust & ruimte
in Noord-Europa, beleef winterse
avonturen met en zonder ski’s
en laat je betoveren door het
magische Noorderlicht.

Noorwegen
8-daagse
wintersport
Trysil

Bestemming
Kuusamo & Kittilä – Finland
Ivalo – Finland
Reykjavik City & Akureyri – IJsland
Tromsø – Noorwegen
Scandinavian Mountains – Noorwegen/Zweden

IJsland
5 dagen,
orka’s &
noorderlicht

Vertrekdag
Donderdag, Zondag
Zaterdag
Vrijdag, Maandag
Zaterdag
Zondag

Bel 050-3136000 of kijk op www.bbi-travel.nl/winterreizen-vanaf-groningen

GLB
DR I V E

GLB

Met het hele gezin
op roadtrip naar IJsland
De GLB 200 is
opvallend krachtig
en bijzonder zuinig.
Op het strand van
Rauðisandur in de
Westfjorden.
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Drie jaar lang bereidden Rinkje en Wouter van Diepen zich voor op hun wereldreis
met kinderen Laurens en Sophie. Maar begin dit jaar waren ze nog maar twee
maanden in Afrika aan het reizen of het coronavirus gooide roet in het eten. Terug in
Nederland besloten ze dan maar eerst een verre uithoek van Europa te verkennen…
Mercedes-Benz stelde voor dit avontuur een GLB 200 ter beschikking
Tekst van MAXIME SCHOUPPE Foto’s van WOUTER & RINKJE VAN DIEPEN
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Model
GLB 200

De keuze viel op
Mercedes-Benz
vanwege “de stoere,
elegante uitstraling
en het comfort”.

Brandstofverbruik2:
gecombineerd:
7,0-7,8 l/100 km
gecombineerd:
14,3-12,8 km/l
CO2-emissie2:
gecombineerd:
160-177 g/km
Transmissie:
7G-DCT automaat
Cilinderaantal/
-opstelling:
4-in-lijn
Cilinderinhoud:
1.332 cm3
Max. vermogen3:
120 kW/163 pk
Max. koppel:
250 Nm bij
1.620-4.000 t/min
Topsnelheid:
207 km/h
Acceleratie
0-100 km/h:
9,1 sec.

Ook voor de kinderen
is deze wereldreis
een onvergetelijke
ervaring.
Het is lang geleden
dat IJsland zo’n
zonnige zomer
beleefde.
Voor een compacte
SUV is de GLB 200
opvallend ruim.
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Z

e noemen zichzelf The Travelicious Family:
Wouter (43) en Rinkje (37) van Diepen en hun
kinderen Laurens (3) en Sophie (2). Ze wilden uit
de ratrace van hun drukke leven stappen om anderhalf
jaar lang met z’n vieren een onvergetelijke wereldreis te
maken. “Het idee kwam kort na de geboorte van Laurens”,
vertelt Rinkje. “We wilden zo veel mogelijk tijd met elkaar
doorbrengen en samen de wereld ontdekken. Nu was het
moment, voordat de kinderen leerplichtig zouden zijn.”
Wouter en Rinkje pakten het drastisch aan en werkten
een nieuw verdienmodel uit. Ze putten inspiratie uit het
boek Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki: je geld
voor jou laten werken in plaats van te werken voor je geld.
Wouter kon zijn bedrijf in glasvezelonderdelen verkopen,
maar moest nog drie jaar aan het roer blijven. Net genoeg
tijd om met de opbrengst van de verkoop en hun spaargeld in onder meer vastgoed te beleggen, zodat ze met
de huurinkomsten comfortabel kunnen reizen. Een
opvallend aspect van hun onderneming is gezinsuitbreiding: twee jaar geleden kwam Sophie erbij en sinds april
is Rinkje weer in verwachting...
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De reisplannen werden gemengd ontvangen. “Niet
iedereen begrijpt dat wij liever in vrijheid willen investeren dan in een groter of mooier huis”, vat Rinkje
samen. Dat opa en oma hun kleinkinderen zo lang zouden moeten missen, viel hen best zwaar. Zeker omdat
Rinkjes moeder en Wouters vader een broze gezondheid
hebben. “We spraken af dat, mocht het slechter gaan, we
meteen terugkomen, waar op de wereld we ook zijn.”
Van euforie naar kater
Toen de Van Diepens begin januari 2020 in het vliegtuig naar Kaapstad zaten, konden ze hun geluk niet op.
Ze beleefden hun droom! Dat was wel een fles champagne waard… “Het plan was om 21 landen te bezoeken.
Landen met veel zon”, vertelt Rinkje. Zijzelf houdt ervan
een beetje luxe te reizen, maar ze genoot met volle teugen van de wekenlange expeditie in een 4x4 bushcamper door Namibië en Botswana.
En toen kwam het slechte nieuws: het coronavirus
trof ook Zuid-Afrika en eind maart ging het land op slot.
Het gezin wist met de laatste vlucht naar Nederland terug

te keren. De opa’s en oma’s waren opgelucht en dolblij
dat ze Wouter, Rinkje, Laurens en Sophie zo snel weer
bij zich hadden. Maar hoe moest het verder met de
wereldreis? Nadat ze op verhaal waren gekomen, huurden Wouter en Rinkje een bosvilla in het NoordHollandse Bergen – “om het vakantiegevoel erin te houden” – en dokterden een plan-B uit. “Ik ben intussen weer
zwanger en eind augustus moeten we terug in Nederland
zijn voor de echo. We hadden net genoeg tijd om een
verre uithoek van Europa te verkennen: IJsland en de
Faeröer”, licht Rinkje toe. De keuze van de auto viel meteen op Mercedes-Benz, vanwege “de stoere en tegelijk
elegante uitstraling in combinatie met het bekende comfort van het merk”. Op 19 juni kon het avontuur beginnen, toen in Bergen een zwarte GLB 200 werd afgeleverd.
Een week later zat het gezin op de veerboot MS Norröna
van Smyril Lines. Bestemming: IJsland.
Een echte allrounder
The Travelicious Family bezocht IJsland tijdens de midzomer, wanneer de nachten extreem kort zijn. “Het was

Zie voetnoten 2 en 3 op
pagina 6.

wel wennen, maar alle huizen hebben geblindeerde
ramen, waardoor we prima konden slapen”, vertelt Rinkje.
Met Laurens en Sophie aan boord waren ze echte slow
travelers: ze bleven altijd minstens vier nachten in eenzelfde accommodatie en wisselden dagexcursies af met
bezoekjes aan de buitenluchtzwembaden, die het warme
water aftappen uit de vele vulkanische bronnen. Ze troffen het enorm met het weer: de gemoedelijke IJslanders
vertelden dat deze zomer ongewoon droog was. En met
een gemiddelde temperatuur van 15 °C voelde het “een
beetje als op een zonnig terras tijdens de wintersport”.
IJsland was de ideale locatie om alle mogelijkheden
van de GLB te testen. Dat deze compacte SUV opvallend ruim is, merkten de Van Diepens meteen toen naast
alle koffers en kinderspeelgoed ook de grote kinderwagen makkelijk in de bagageruimte paste. En toen Rinkjes zus enkele dagen op bezoek kwam, deelde ze de
achterbank probleemloos met Laurens en Sophie, die
voor hun tablet elk over een eigen USB-C-ingang
beschikten – nooit een lege accu! Het Mercedes-Benz
interieur maakte grote indruk op Rinkje: “Het design
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“In IJsland kun je
op één dag alle vier
de seizoenen
meemaken...”
Het vulkanische
IJsland telt veel
indrukwekkende
watervallen.
De widescreen
cockpit: zowel
technisch als
esthetisch top!
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systeem en van de accuraatheid van de LINGUATRONICspraakbediening. Deze laatste maakte ook bij de kinderen een goede beurt. Laurens had er lol in om alsmaar
‘Hallo Mercedes!’ te zeggen”, lacht Rinkje.
De ideale proefrit
The Travelicous Family bracht uiteindelijk zes in plaats
van de geplande vier weken in IJsland door. Op de terugweg deden ze nog een weekje de Faeröer aan, een eilandengroep waarvan de bevolking net als de IJslanders
afstamt van de Vikingen uit de vroege middeleeuwen.
In het najaar staan de ABC-eilanden op het reisplan en,
als de bevalling goed verloopt, begint in april de grote
omzwerving naar Australië, Nieuw-Zeeland, enkele
Zuidzee-eilanden en “als het even kan” Canada in de
zomer. Eén ding staat vast: in september 2021 moeten
ze in Nederland zijn voor Laurens’ eerste schooldag.
Daarna rest hen nog een nieuwe auto te kopen. Dat
het een Mercedes-Benz wordt, staat buiten kijf. Zoals
Wouter zegt: “Je kunt je geen betere proefrit wensen
dan onze roadtrip met de GLB.”

FOTO RON VAN DER SLIK (1)

is zo mooi, met al dat chroom, de geraffineerde siernaden, de sfeerverlichting, het futuristische dashboard,
de luchtuitstroomopeningen in turbinelook… Over alles
is nagedacht en elk detail is perfect afgewerkt.”
Wouter was al even enthousiast over de zwevende
widescreen cockpit, met name over de mogelijkheid om
de navigatie ook op het linker display weer te geven, waar
doorgaans de snelheidsmeter en toerenteller te zien zijn:
“Je rijdt geconcentreerder als je gewoon op en neer van
de weg naar de routeinformatie kunt kijken.” Ook de
actieve spoorassistent kwam goed van pas, vooral op de
Hringvegur, IJslands belangrijkste verkeersas die rond
het hele eiland loopt. Maar ook op de onverharde wegen
die naar de indrukwekkende watervallen, de spectaculaire geisers en de betoverend mooie fjorden leiden, of
op het onherbergzame eiland Grimsey dat pal op de poolcirkel ligt, reed de GLB opvallend soepel. “Het is niet
eens een 4x4, maar de auto beschikt over een ongeëvenaarde vering en de relatief kleine motor is niet alleen
krachtig maar ook nog eens bijzonder zuinig”, aldus
Wouter, die erg onder de indruk was van het MBUX-

Een en al blijdschap
in Bergen (NH),
na het in ontvangst
nemen van de
GLB 200.
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Nieuwe vormen
Van een startup-visionair tot een Deense topdesigner, van het
stadsleven in New York tot de idylle van Kopenhagen:
Søren Rose (47) houdt van afwisseling. Dat is ook te merken
tijdens een rondleiding door zijn woonplaats in de nieuwe EQC
Tekst van JAN WILMS Foto’s van JASPER CARLBERG

Een blijvende indruk:
de EQC in Kopenhagen.
Søren Rose richtte in
1994 een bureau op
waarmee hij een app
voor mobiel betalen
ontwikkelde.
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Perfecte gezinsauto:
Søren Rose test de EQC
met zijn kinderen.

Het verzamelen van
designklassiekers
inspireerde Rose om
zijn eigen ontwerpen
te maken.

Fietsenwinkel Cranks &
Coffee is het startpunt
voor de regelmatige
fietstochten van Rose.

K

openhagen in het voorjaar. Vanaf de Öresund
waait de wind over het Oostzeestrand, waarachter de wijk Klampenborg ligt. Voor echte
Kopenhagenaren zijn er twee aantrekkelijke manieren
om de tijd door te brengen in dit weer: een kopje koffie
drinken of de buien trotseren tijdens een fietstocht.
Søren Rose heeft vandaag voor beide gekozen, wat heel
dichtbij zijn idee van een perfect weekend komt.
Zodoende ontmoeten we elkaar bij Cranks & Coffee, een
stijlvolle fietsenwinkel met café en boetiek.
Onlangs nog is Rose, die al meer dan tien jaar heen
en weer pendelt tussen de Deense hoofdstad en
Manhattan, teruggekeerd naar zijn geboortestad. Hij
heeft voor zichzelf en zijn medewerkers een ontwerpstudio ingericht op de zolder van zijn ruime herenhuis,
slechts één trap verwijderd van het gezinsleven met

54

Mercedes

vrouw en drie kinderen. Blikvanger is het meubilair uit
de Gymnasium Collection, waarmee zijn carrière als
meubelontwerper begon: hij recyclede oude houten
gymzaalvloeren tot tafels en kasten. “Duurzaamheid
betekent voor mij natuurlijke hulpbronnen ontzien en
afval vermijden”, zegt Rose.
Scandinavisch modernisme
Wat lange tijd slechts een keuze was, is voor designers –
en merken – in toenemende mate een van de belangrijkste opgaven geworden: vanaf het begin nadenken
over de ecologische footprint van nieuwe producten.
Welke grote ideeën en vormen uit een tijdperk van
beperking en schaarste kunnen voortkomen, wordt op
indrukwekkende wijze aangetoond door de stroming van
het Scandinavische modernisme uit de jaren vijftig van

Het atelier van zijn
ontwerpbureau
bevindt zich in het
huis waar hij woont.

de vorige eeuw. De meubels uit deze periode zijn strak,
functioneel en solide, terwijl de heldere en neutrale
kleuren het licht in de woonkamer maximaliseren. Dankzij hun elegante, tijdloze stijl zijn de klassiekers van het
Scandinavische design vandaag de dag gewilder dan ooit.
Rose is ook een fan van deze stroming, getuige zijn
koperen lampen, keukenunits met gebogen houten
oppervlakken en salontafels van boomstamschijven,
die hij ontwerpt voor gerenommeerde merken als
Ferm Living, Menu, Muuto en Unoform. “Maar ik moest
eerst de ingetogen stijl dichter benaderen. Ik ben mijn
carrière begonnen als een materialistischer persoon”,
herinnert de designer zich.
In 1994, nog voor de bloei van de nieuwe economie,
richtte Rose in Kopenhagen het media-agentschap
Charlie Tango op, waarmee hij later de bekendste Deense

app voor mobiel betalen ontwikkelde, die hij in 2017
verkocht. In 2004 richtte hij samen met investeerders
Trunk Archive op, een gerenommeerd fotoagentschap
dat enkele van ‘s werelds beroemdste fotografen vertegenwoordigt. Daarnaast had hij zoveel designmeubilair
verzameld dat hij een magazijn nodig had om het in op
te slaan. Van de ene op de andere dag besloot Rose deze
collectie te verkopen. Hij wilde zijn eigen meubels gaan
ontwerpen en richtte de Søren Rose Studio op.
Stil en krachtig
Het verlangen om te innoveren en nieuwe dingen uit te
proberen is de drijvende kracht in zijn leven. Het verklaart ook zijn goede humeur als hij in de EQC plaatsneemt: vandaag rijdt hij namelijk voor het eerst in een
elektrische auto. Uiteraard besteedt hij eerst aandacht
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Model
EQC 400 4MATIC

Søren Rose (midden)
vond een mooie
tegenhanger voor het
hectische stadsleven in
fietstochten met
vrienden.

Stroomverbruik1:
gecombineerd:
20,5-23,2
kWh/100 km
CO₂-emissie2:
gecombineerd:
0 g/km
Actieradius1:
370-414 km
Max vermogen3:
300 kW/408 pk
Acceleratie
0-100 km/h:
5,1 sec.
Topsnelheid
(begrensd):
180 km/h

Design waar Rose van
geniet. Hij voelt zich
meteen thuis in het
interieur van de EQC.

123

Zie voetnoten 1, 2 en 3
op pagina 6.

Even een spelletje?
Het gezin bevindt zich
altijd in de buurt van
de werkplek van Rose.

EQC

aan het design van de EQC: “Dit is de eerste elektrische
auto die ik echt mooi vind. Zonder futuristische elementen die er te dik bovenop liggen, maar met een
geweldig design dat past in dit tijdperk. Mercedes-Benz
heeft deze verfijnde vormgeving goed uitgewerkt.”
Bijna geruisloos gaan we op pad. De rijervaring is
soepel en uiterst comfortabel, maar indien gewenst
wordt er een indrukwekkend koppel geleverd. “Deze
kwaliteit van afwerking en oppervlakken is voor mij
ook erg belangrijk in onze ontwerpen – je kunt zien
wanneer iemand al tientallen jaren op het hoogste
niveau produceert of, zoals Mercedes-Benz, al meer
dan 130 jaar”, zegt de designer enthousiast.
Op weg naar het stadscentrum verrast Rose ons met
een ander facet van zijn persoonlijkheid: “Ik ben een
groot autoliefhebber en heb al meer dan twintig verschil-
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lende modellen gehad”, zegt hij. “Mijn familie is eigenaar
van een bedrijf dat offroad-voertuigen – waaronder de
G-Klasse – levert aan organisaties als de VN of het Rode
Kruis in Afrika. In 2002 eindigde ik op de 25ste plaats in
de rally Parijs-Dakar – niet slecht toch?”
Toekomstgericht Kopenhagen
Hoe ziet de mobiliteit van de toekomst er volgens Rose
uit? “Ik weet zeker dat mijn kleinkinderen het later
moeilijk zullen kunnen geloven dat opa ooit zelf achter
het stuur van een auto heeft gezeten. Ik zou graag zien
dat Denemarken een testlab wordt voor autonoom
rijden.” En waarom ook niet?
De stad Kopenhagen heeft zichzelf het ambitieuze
doel gesteld om in 2025 CO2-neutraal te zijn. De stad
wordt beschouwd als bijzonder duurzaam en toekomst-

De EQC is de
Mercedes-Benz onder
de elektroauto’s en
overtuigt met zijn
strakke design en de
hoge eisen die aan
kwaliteit, veiligheid
en comfort worden
gesteld. De 408 pk
van de EQC staan
garant voor dynamisch rijplezier.
Zo wordt elektromobiliteit comfortabel en geschikt voor
dagelijks gebruik!
Meer informatie:
mbmag.me/EQC
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gericht. Als gevolg hiervan komt Kopenhagen regelmatig als een van de meest leefbare steden ter wereld naar
voren in enquêtes. Maar hoewel de stad ideale omstandigheden biedt, merkt Rose dat de huidige generatie Z,
de 20- tot 30-jarigen, steeds meer de wens heeft om naar
het platteland te verhuizen.
De wereldwijde sociale trend dat steeds meer
mensen naar de steden verhuizen, zou weleens kunnen
worden omgebogen. “Auto’s worden dan autonoom rijdende, persoonlijke mobiliteitshubs”, zegt hij, “waarin
we kunnen werken en ontspannen.” Rose werkt al lang
aan producten voor deze toekomst. Met zijn nieuwe
bedrijf Klein ontwerpt hij zogeheten tiny houses: compacte woonunits die een goed leven mogelijk maken op
slechts enkele vierkante meters.
Het eerste ontwerp is van de bevriende Deense
toparchitect Bjarke Ingels, een gedurfd ogend zomerhuis dat binnenkort leverbaar zal zijn.
Een perfect weekend
We rijden naar een andere favoriete plek van Rose. Op
het eerste gezicht lijkt dit ensemble van dennenhouten
huisjes een beetje op zijn tiny houses, maar het biedt
onderdak aan een zwemclub middenin de haven van de
hoofdstad. Door de strenge milieuvoorschriften is het
water in het havenbekken van Kopenhagen al vijftien
jaar uitzonderlijk schoon.
Als het een paar graden warmer zou zijn, zou een sprong
in het water het weekend van de familie Rose perfect
maken. Gelukkig biedt de EQC – van het volledig digitale
combi-instrument tot de grote bagageruimte – ook het
nodige om te ontdekken voor de kinderen van Rose. En niet
alleen voor hen. Rose heeft een serieuze kandidaat ontdekt
voor zijn volgende gezinsauto. Gelukkig hoeft hij er nooit
lang over na te denken om iets nieuws te proberen.

1

3

2
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1 Cranks & Coffee
Stijlvolle fietsenwinkel met
café en boetiek in de wijk
Klampenborg, die aan de
Oostzee ligt. Perfect voor
fietstochten in de prachtige
omgeving van Kopenhagen.
w3w.co/paspoort.maar.
spreeuw

3 Kopenhagen-Nordvest
Het voormalige industriegebied is een van de hipste
wijken met galeries, shops
en Kaffeedepartementet,
een van de beste koffiebars
in Kopenhagen.
w3w.co/inleven.droogrek.
regelde

2 Lumskebugten
Een van de oudste restaurants van Kopenhagen met
een traditionele, elegante
sfeer in het havengebied.
De keuken: Deens met een
Frans tintje. Smörrebröd is
natuurlijk ook beschikbaar.
w3w.co/lesplan.garen.
gelachen

4 Ordrupgaard
Ruim honderd jaar oud
museum in Charlottenlund.
In de historische en moderne
architectuur zijn werken van
Franse impressionisten en
Deense kunstenaars te zien.
Met een geweldig café!
w3w.co/zaadje.vroeger.
malse

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

1
4
Charlottenlund

Hellerup

3
Bronshoj

Norrebro

2
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showroom en productie: Zuidplaspolderweg 11
2841 DC Moordrecht 0182 375022 www.desuite.nl
i.v.m. coronavirus tijdelijk uitsluitend op afspraak geopend

GLE COU PÉ

GLE COU PÉ

“Een geheel nieuwe rijervaring”

Paul Wallace grijnst in de camera van zijn smartphone.
De reden hiervoor staat vlak achter hem: de autoliefhebber en YouTuber gaat vandaag op pad met de
GLE 350 de 4MATIC Coupé 1 , het jongste lid van de
EQ Power-familie. Wallace stelt normaal gesproken
de krachtigste en sportiefste auto’s met verbrandingsmotor voor aan zijn bijna 2 miljoen volgers, maar wil
nu een nieuwe ervaring opdoen: elektrisch rijden.
Een geruisloze acceleratie en een, voor een plug-in

De nieuwe GLE Coupé combineert een efficiënte elektromotor met een krachtige
dieselmotor en een fascinerend design. YouTuber Paul Wallace rijdt de intelligente
plug-in hybrid over de landwegen van Andalusië en test wat een volledig elektrische
actieradius tot 100 km waard is in het dagelijks verkeer

Model
GLE 350 de
4MATIC Coupé

1

Stroomverbruik1:
gecombineerd:
26,9-31,4
kWh/100km
Brandstofverbruik2:
gecombineerd:
07-1,1 l/100 km
gecombineerd:
142,9-90,9 km/l
CO₂-emissie2:
gecombineerd:
17-28 g/km
Elektrische
actieradius1:
82-100 km
Cilinderinhoud:
1.950 cm3
Transmissie:
9G-TRONIC
Systeemvermogen3:
235 kW/320 pk
Systeemkoppel3:
700 Nm
Topsnelheid:
210 km/h
Acceleratie
0-100 km/h:
6,9 sec.
123
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hybrid indrukwekkende, volledig elektrische actieradius
tot 100 km zijn nieuw terrein voor hem.
De haven van Málaga is de start van een rondreis
door Andalusië. Wallace had de route al eerder doorgegeven aan het navigatiesysteem 3 via zijn Mercedes meapp 4 . De route leidt naar de uitlopers van de Sierra
Nevada, waar de weg naartoe slingert. Wallace laadt zijn
smartphone draadloos op het handige laadoppervlak 6
in de ruime cockpit 2 op.

2

3

4

Zie voetnoten 1, 2 en 3
op pagina 6.
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GLE COU PÉ

De nauwelijks gebruikte route geeft hem de mogelijkheid om de acceleratie van de GLE Coupé te testen.
Het is op deze momenten dat de hybride motor zijn
kracht kan ontplooien. “Het voelt alsof je in een sportwagen zit”, zegt Wallace enthousiast.
Zijn aandacht richt zich al snel op een andere kwaliteit van de auto: het bereiken van de best mogelijke
actieradius door slim te rijden. Het DYNAMIC SELECTmenu met zijn rijmodi voor comfortabel, sportief,

GLE COU PÉ

efficiënt en elektrisch rijden, waarbij de energie tijdens
het remmen wordt teruggewonnen, helpt hierbij. Het
heuvelachtige landschap zorgt ervoor dat de accu wordt
geladen. Dit vergroot de actieradius. “Een totaal nieuwe
rijervaring”, zegt Wallace. “Alleen je voet van het gaspedaal halen is al genoeg om de auto in veel situaties
te vertragen. En tegelijkertijd win ik weer energie terug.”
Op een plateau hoog boven de Costa del Sol
pauzeert de YouTuber even. In de verte glinstert de

Middellandse Zee. Hij kijkt naar de reflecties op de
achterzijde van de Coupé. “Het design combineert op
elegante wijze de veronderstelde tegenpolen van een
SUV en een Coupé.” Alhoewel de wielbasis 6 cm korter
is dan die van de GLE SUV, biedt de Coupé veel ruimte
binnenin. 5 Dat is niet de enige reden waarom Wallace
zijn weg vervolgt. 8 Want ook vanachter het stuurwiel
kan hij van het uitzicht genieten. En de accu is nog lang
niet leeg 7 .

5

Elektriserende plug-in hybrid
Paul Wallace raakt op de
Andalusische bergwegen overtuigd van
de rijeigenschappen van de nieuwe
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC
Coupé. Het krachtige exterieur belooft
sportieve rijdynamiek – bovendien
biedt de auto tal van rijassistentiesystemen, de elektrische kracht van de
hybride aandrijving én een elegant,
royaal ruimte-aanbod.

8

7

FOTO’S RYAN KOOPMANS

6
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Jurgen Klaassen (48): “Als jongetje van 5 was ik al gefascineerd”

Beroep
Planoloog belast met circulaire gebieds
ontwikkeling bij Amsterdamse woningcorporatie
De Alliantie
Woonplaats
Driebergen
Auto’s
EKlasse Estate (W124) uit 1986, CLK Cabriolet
uit 2000 en 2 EKlasses (W115) uit 1973 en 1975
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Tussen de 10.000 en 15.000. Ik rijd vooral in
mijn vrije tijd auto. Soms maak ik een heel lange
reis. Zo ben ik in 2017 in mijn eentje met de
EKlasse Estate naar Iran gereden en terug. Dat
was een reis van 15.000 kilometer, die ik in drie
maanden aflegde. Bij elkaar zat ik zo’n 350 uur
achter het stuur. Op de terugweg ging in de
Turkse hoofdstad Istanboel een uitlaatklep
stuk. Toen ik de motor daar wilde laten repare
ren, zei de garagehouder: “MercedesBenz
motoren zijn zo goed dat je makkelijk op drie
cilinders Nederland kunt bereiken.” En dat is me
nog gelukt ook, door heel rustig te rijden.
En twee jaar later deed u dat nog eens dunnetjes over met uw CLK Cabriolet…
Ja, vorig jaar zomer. Toen heb ik in één maand
een retourtje Oekraïne gedaan. Dat was ‘maar’
5.000 kilometer. Nu zijn de Oekraïense wegen
in barslechte conditie, maar de CLK bracht het
er zonder kleerscheuren vanaf. Bij de APK
keuring na mijn terugkeer bleek er alleen maar
een mistlamp los te zitten! Is dat nou kwaliteit
of kwaliteit?!
Hoe ver terug in de tijd gaat uw relatie met
het merk?
Als jongetje van 5 was ik al gefascineerd door
de MercedesBenz met staande koplampen
van iemand uit de straat. Ik heb mijn eerste
EKlasse gekocht toen ik nog studeerde. Het is
een beetje uit de hand gelopen, want nu heb ik
er in totaal vier, waarvan eentje niet rijdt.
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En waarop is die fascinatie dan gebaseerd?
Ten eerste, een iconisch design. Een lust voor
het oog. Met name de oude modellen zijn tijd
loos mooi. Daar sta ik niet alleen in; ik hoor best
vaak dat veel MercedesBenz rijders die een
nieuw model aanschaffen in hun garage ook
nog een ouder model hebben staan. En niet
alleen zijn die auto’s onverslijtbaar, ook de
nazorg is ongekend. Onderdelen van oudere
modellen – tot uit de jaren ’50 – krijg je binnen
24 uur thuis geleverd. Kent u een ander auto
merk dat zo’n service biedt?
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Peer Swinkels (45): “Ik praat de hele tijd tegen mijn EQC”

Beroep
CEO van Royal Swinkels Family Brewers
Woonplaats
Breda
Auto
EQC 400 4MATIC (Edition 1886)
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar met de
auto?
Wel, ik heb hem nog maar een half jaar, maar ik
gebruik hem voor alles: woonwerkverkeer, privé
en ook voor zakelijke ritten, bijvoorbeeld om
onze locaties in Nederland en België te bezoe
ken. Ons bedrijf is bij de consument bekend van
de biermerken zoals Bavaria, Palm en Roden
bach, maar in de businesstobusinesshandel
zijn we veeleer bekend als mouterij.
Is de EQC uw eerste kennismaking met het
merk met de ster?
Ja. Hij kwam op mijn pad omdat ik als vervan
ging voor mijn oude plugin hybrid leaseauto nu
een volledig elektrisch model wilde. Dat leek
me een logische keuze omdat we in ons bedrijf
ook allerlei inspanningen doen om het milieu te
sparen. Ik rijd al vijftien jaar Duitse auto’s van
wege de kwaliteit, de degelijkheid en de
betrouwbare service. Daarom wilde ik graag
weer een Duitse auto rijden, maar wel één die
ook nog betaalbaar is. Het design en de functio
naliteit van de EQC spraken me bovendien het
meeste aan, zeker in de ‘Edition 1886’. Het
design is stijlvol en tegelijk ingetogen. En
natuurlijk zijn de kwaliteit en de afwerking van
topniveau. Typisch MercedesBenz.
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Welke aspecten stelt u het meest op prijs?
Wat meteen opvalt is hoe stil de auto is. Daar
naast ben ik zeer te spreken over alle technologi
sche snufjes, zoals de augmented reality met het
headup display, die de essentiële informatie op
de voorruit projecteert, of het semiautonoom
rijden met de DISTRONIC PLUS adaptieve
cruisecontrol, die er onder meer voor zorgt dat
de auto netjes binnen de lijnen blijft rijden. Het
MBUX systeem is ook heel effectief; ik praat de
hele tijd tegen mijn EQC, voor de navigatie en de
muziekkeuze, om te bellen … Een nadeel vind ik
wel dat de oplader tweefasig is, waardoor de
batterij iets minder snel oplaadt. Maar verder
heeft MercedesBenz écht overal aan gedacht.
Zo is de achteruitrijcamera netjes verborgen ach
ter het klepje met de ster, waardoor die nooit
vies wordt. En het AIR BALANCEpakket maakt
gebruik van geïoniseerde lucht, waardoor je con
stant de indruk hebt dat je door de Alpen rijdt…
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Leren loslaten
Sandra Gal (34) was een van de beste golfers ter wereld. Totdat ze haar leven
opnieuw moest uitvinden. Waarom? Ze vertelt haar verhaal tijdens een rondrit
door haar geliefde Florida
Tekst van MARC BIELEFELD Foto’s van RICK GOMEZ

A

ls Sandra Gal ’s ochtends in de Mercedes-Benz
C 300 Cabriolet stapt, is ze dolenthousiast. Ze
houdt van mooie auto’s. Als kind had ze al een
zwak voor bijzondere auto’s en ze zat ook al vroeg achter het stuur. Haar eerste lievelingsvoertuig was namelijk een golfkarretje. Maar daarover later meer.
Er waait een warme wind over de golfbanen van
Lakewood Ranch in het noordoosten van Sarasota
County als Sandra Gal haar veiligheidsgordel vastklikt
en de cabriolet door het zonnige Florida stuurt. Langs
baaien met palmbomen en mangroves, over straten en
boulevards die langs sneeuwwitte stranden leiden. De
professioneel golfer opent het dak, neemt plaats op de
crèmekleurige stoel onder de blauwe hemel en rijdt
naar het westen richting Sapphire Shores. “Een droom”,
zegt Gal. Lachend herinnert ze zich haar eerste autoritten die ze maakte toen ze nog niet eens een golfclub
goed kon vasthouden, maar wel al ijverig haar rondjes
op de golfbaan deed.
Voor haar 6de verjaardag kreeg ze van haar ouders
haar eerste plastic kinderclub. “Maar ik vond golfen toen
nogal stom”, zegt Gal. Ze vond iets anders veel interessanter: de golfkarretjes die haar ouders gebruikten om
over de banen te rijden.
Beurzen in de VS
Het was de jeugdige fascinatie voor het rijden die Gal
naar de golfbaan dreef. Het was de sport zelf die haar
tot succes leidde: op 14-jarige leeftijd werd ze beschouwd
als een uitzonderlijk talent en actief gesponsord. Vanaf
haar 17de maakte ze deel uit van het Duitse nationale
team. Als tiener ontving ze twee golfbeurzen in de VS,
verhuisde voor het eerst naar Florida en werd steeds
succesvoller tijdens toernooien. Ze behaalde haar
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middelbareschooldiploma, rondde haar studie Bachelor
of Advertising af en werd professional in haar laatste
schoolsemester.
In de daaropvolgende jaren stond ze op de eerste
plaats in Europa en speelde ze in de Verenigde Staten
tegen ’s werelds beste vrouwelijke golfers. Een uitzonderlijk talent die de bijnaam ‘Duitse golf-queen’ kreeg.
Een ster op de wereldwijde greens.
Ze woont al zestien jaar in de VS en is maximaal tien
maanden per jaar op tournee. Elke keer als ze terugkomt, geniet ze van haar huis in Sarasota, Florida.
“Je hebt hier de beste weersomstandigheden om te
trainen, zelfs in de winter”, zegt ze. “En ik houd van de
warme oceaan voor de deur.” Ze pakt vaak haar fiets,

De C-Klasse Cabriolet
in de haven van
Sarasota, Florida.
Rijdend door Sarasota:
Sandra Gal geniet van
de rijwind.
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Model
C 300 Cabriolet

Sandra Gal bergt de
golfuitrusting op in de
bagageruimte van de
cabriolet.

Brandstofverbruik2:
gecombineerd:
7,3-8,2 l/100 km
gecombineerd:
13,7-12,2 km/l
CO2-emissie2:
gecombineerd:
165-186 g/km
Transmissie:
9G-TRONIC
Cilinderaantal/
-opstelling:
4-in-lijn
Cilinderinhoud:
1.991 cm3
Max. vermogen3:
190 kW/258 pk bij
5.800-6.100 t/min
Topsnelheid:
250 km/h
Acceleratie
0-100 km/h:
6,3 sec.

Perfecte
omstandigheden
voor de afslag in de
avondzon.
Na een lange ziekte
geniet Gal meer dan
ooit van het leven.

23

rijdt naar het strand. Doet yoga in het zand, jogt en
zwemt in de Golf van Mexico. Een leven uit een
sprookjesboek. Maar ook één met ruimte voor verandering, met de wil om zich voortdurend te ontwikkelen,
ook buiten de greens van de golfbanen. “2019 was een
belangrijk jaar voor mij”, zegt Gal, terwijl ze de auto voor
een restaurant bij de baai parkeert, met uitzicht op zee.
“De laatste maanden waren als een nieuwe start na een
software-update.”
Eind 2018 liep ze de ziekte van Lyme op. Ze leed aan
vermoeidheid, voelde zich steeds slapper en kreeg een
steeds dunnere huid. Halverwege 2019 cancelde ze uiteindelijk alle verdere toernooien. Een tijdelijke terugtrekking uit de golfsport – die een soort van innerlijke
retraite werd. Gal: “Tot dan toe had ik mezelf altijd gemeten aan mijn sportieve successen, zette ik mezelf onder
enorme druk.” Ze neemt een slokje limoensap. “Ik moest
leren dat het niet de sportvrouw Sandra Gal is die op de
eerste plaats staat, maar de mens Sandra Gal.”
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Ze bracht tijd door in Italië, mediteerde, deed yoga.
Ze kreeg de ziekte van Lyme onder controle. En kwam
uit de crisis met een nieuwe houding. Ze voelt zich nu
veel rustiger en relaxter. “Zonder masker, zonder de
pretentie om altijd het beste van mezelf te geven.”
Succes en presteren. Prijzengeld, overwinning en
roem. Vandaag de dag definieert ze deze termen anders,
durft ze anders naar het leven te kijken, naar zichzelf.
Het is de nieuwe Sandra Gal. Ze is nog altijd een
sporter in hart en nieren, maar ze heeft ook geleerd om
los te laten.
Ze schildert, speelt gitaar en heeft ondertussen
zelfs haar eigen song geschreven. Ze herinnerde zich
haar vroegere passies voordat het golfen alles in haar
leven overtrof. Als kind danste ze in een ballet, speelde
ze viool in een orkest. Nu kan dat alles weer terugkomen en zijn plaats innemen in haar leven. “Dat is wat
echt telt”, zegt ze. “Het gaat om het innerlijk, niet om
het uiterlijk.”

Zie voetnoten 2 en 3 op
pagina 6.

OPEN AIR-COMFORT OP Z’N BEST: DE MERCEDES-BENZ C 300 CABRIOLET
Met de nieuwe C-klasse Cabriolet duurt het cabrioseizoen het
hele jaar – in het dagelijks verkeer of tijdens weekendtrips.
De combinatie van het automatische windscherm AIRCAP en
de hoofdruimteverwarming AIRSCARF maakt u onafhankelijk
van weer en wind en zorgt voor optimale omstandigheden.

Niet alleen voor golfprofessionals zoals Sandra Gal. Geniet van
het landschap terwijl u ontspannen rijdt, waarbij de assistentie- en veiligheidssystemen van de C-Klasse Cabriolet u merkbaar ontlasten.
Meer informatie op: mbmag.me/cklassecabrio
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1

3

2

4

1 Mote
Mote is een faciliteit voor
maritiem onderzoek en een
openbaar aquarium dat
bezoekers welkom heet om
te kijken naar zeldzame
bewoners van de
onderwaterwereld.
w3w.co/fietsstang.boekdrukkunst.kuuroord

3 Concession Golf Club
Voor wie sportiviteit en
gezelligheid op prijs stelt,
is dit de plek voor u. Topgolfers Jack Nicklaus en
Tony Jacklin heten u welkom
op een van de beste privégolfbanen in Florida.
w3w.co/verkleur.
zelfbestuur.nakijkt

2 Siesta Beach
Azuurblauwe golven breken
op schitterend wit zand
terwijl er een frisse bries
waait: Siesta Beach op
Siesta Key Island is een van
Sarasota’s hotspots.
w3w.co/bedenker.
beleving.boekjaar

4 Botanical Gardens
Zeldzame tropische planten
zijn hier in volle glorie te
bewonderen. Een oase van
rust, waar men inzicht kan
krijgen in de grote diversiteit
aan planten in Florida.
w3w.co/wildste.huisbel.
geleende

3

4
1

Sandra Gal is
tegenwoordig meer
ontspannen dan ooit.

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

SA RAS OTA

Talent promoten
Daar hoort ook een andere betrokkenheid bij die uit
het hart komt. Al in 2015 organiseerde Gal haar eerste
liefdadigheidsevenement, waarbij ze geld inzamelde
voor de Volunteers of America. Steun voor de daklozen,
voor kinderen uit arme gezinnen.
In augustus 2019 opende ze haar eerste eigen
Sandra Gal Children’s Center. Het centrum bevindt zich
in Miami’s Little Havana, waar kansarme kinderen kunnen schilderen, muziek spelen en yoga doen. Waar
talent wordt herkend en aangemoedigd. Waar kleine
sterren kunnen oefenen op hun eigen putting green.
Net als de jonge Sandra Gal indertijd.
Als ze de Mercedes-Benz C 300 in de gouden middagzon ziet staan, wil ze nog een paar kilometer genieten, de
rest van de middag door haar geliefde Florida rijden. Ze
zet de zonnebril op haar neus, stapt in en rijdt weg.
Richting het noorden strekt de muntgroene
Sarasota Baai zich uit, jachten liggen afgemeerd bij
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Bird Key, boten dobberen langs de steigers in het
avondlicht. Gal stuurt de auto langs het water over
praktisch verlaten wegen, door een wereld vol palmbomen en roze villa’s, de geur van de zoute zee in de
lucht. Aan het einde van de dag kan ze het niet laten.
Nog snel een rondje golf in de warme avondzon, nog
één keer de kracht van een perfecte swing in haar spieren voelen. Ze rijdt de cabriolet naar haar huis, pakt
haar golftas, parkeert bij een nabijgelegen countryclub
en loopt het brede gazon op.
Het is tijd om te doen wat ze nog steeds perfect
beheerst. “Ik heb mijn liefde voor golf herontdekt”, legt
ze uit. “Ik zet mezelf niet meer zo onder druk als vroeger, maar dat maakt me juist beter.” Ze mikt al op de
volgende toernooien. Ze wil terug naar de top. Volledig
professioneel, totaal ontspannen.
Terwijl ze praat, haalt ze uit, de bal vliegt weg. Een
witte stip die door de avondlucht vliegt in een uitgestrekte en majestueuze baan.

FOTO’S SHUTTERSTOCK (2), THE CONCESSION GOLF CLUB, RICK GOMEZ

2

M E R C E D E S M E -A P P S

M E R C E D E S M E -A P P S

DE DRIE NIEUWE MERCEDES ME-APPS
Mercedes me 2020
Met deze app op uw smartphone hebt u altijd
uw Mercedes-Benz op zak. U kunt altijd en
overal de voertuigstatus bekijken, bijvoorbeeld
of de ruiten dicht zijn en de portieren vergrendeld, of de bandenspanning in orde is en wat
het brandstofpeil is. Of u stuurt via uw smartphone uw volgende bestemming alvast naar het
navigatiesysteem van uw auto. Binnen een
straal van 1,5 kilometer vindt u ook probleemloos uw geparkeerde auto terug, erg handig in
een onbekende stad! Uw favoriete functies stelt
u eenvoudig en snel in dankzij het gepersonaliseerde startscherm.

Mercedes me Store
In de Mercedes me Store-app ziet u welke
Mercedes me connect-services en on-demand
uitrustingen voor uw Mercedes-Benz beschikbaar zijn. Daarnaast geeft de app u een overzicht van handige services die uw dagelijkse
mobiliteit vergemakkelijken. U kunt de looptijden van uw contracten en services bekijken
en eenvoudig verlengen.

Mercedes me Service
Deze app geeft u een seintje als uw
Mercedes-Benz toe is aan een onderhoudsbeurt. U kunt vervolgens via uw smartphone
een afspraak maken, want via de app staat u
altijd in direct contact met uw Mercedes-Benz
dealer. Ook vindt u er how-to video’s over
allerlei interessante functies van uw auto.

Mercedes me-app
vervangen door drie
lichtere en handigere apps
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D

e connected wereld van Mercedes-Benz was tot voor
kort bereikbaar via één Mercedes me-app. Onze
wereld is echter constant aan het evolueren en
wordt alsmaar complexer. Daarom lanceerde Mercedes-Benz
een nieuwe generatie van drie Mercedes me-apps die eenvoudiger en gebruiksvriendelijker zijn ter vervanging van de
vorige app. De nieuwe apps zijn futureproof, hebben kortere updatecycli en de gebruikersregistratie was nog nooit
zo eenvoudig. We gidsen u door de drie apps waarbij de voordelen voor u in één oogopslag duidelijk worden.

Hoe kunt u de apps downloaden?
De nieuwe Mercedes me-apps zijn per
direct in de App Store en Google Play
beschikbaar en vervangen de bestaande
Mercedes me-app.
Bent u al gebruiker van de Mercedes
me-app?
U kunt uw bestaande Mercedes me-ID
gebruiken om uw account en auto te
beheren. Download de nieuwe apps op
shop.mercedes-benz.com/nl-nl/connect/
Bent u nog niet verbonden?
Registreer u vandaag nog op
me.secure.mercedes-benz.com
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“Ik ben trots op het
team dat een unieke
supersportwagen
heeft gecreëerd, die
nu al de absolute top
is van onze succesvolle GT-familie”
Tobias Moers,
voorzitter van de
raad van bestuur van
Mercedes-AMG

Nieuwe S-Klasse:
vlaggenschip vol digitale innovaties

E-ACTIVE BODY CONTROL
Het actieve onderstel E-ACTIVE BODY
CONTROL (optie) regelt voor elk wiel
afzonderlijk de vering en demping. Zo gaat
het systeem niet alleen rollen, maar ook
overhellen en duiken tegen.
In de stand ‘Comfort’ maakt ROAD
SURFACE SCAN gebruik van de multifunctionele stereocamera om het wegdek
voor de auto te monitoren. De veerpoten
worden zo aangestuurd dat ze de
carrosseriebewegingen bij het rijden over
oneffenheden sterk verminderen. In het
rijprogramma ‘Curve’ leunt de auto dan
weer actief in bochten. De kantelfunctie en
de comfortabele onderstelafstelling komen
het rijcomfort ten goede. De verschillende
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rijprogramma’s tillen de S-Klasse hierdoor
naar een ongekend hoog comfortniveau.
Actieve achterasbesturing
Dankzij achterasbesturing (optie) is de
S-Klasse even handzaam en wendbaar als
een compacte auto. De stuurhoek op de
achteras is maximaal 10 graden, wat een
indrukwekkende wendbaarheid in de stad
en een kortere draaicirkel oplevert. Tegelijkertijd profiteert het rijgedrag bij hogere
snelheden van een virtuele verlenging van
de wielbasis.
Ongekende bescherming
Met een nieuwe functie van PRE-SAFE®
Impulse Side heeft Mercedes-Benz ervoor
gezorgd dat er nog meer maatregelen worden genomen in de fase vlak voor een ongeval. Wanneer een aanrijding van opzij dreigt,
kan de carrosserie van de auto met behulp
van het actieve onderstel E-ACTIVE BODY
CONTROL (optie) binnen tienden van een
seconde worden verhoogd. Hierdoor wordt
de botsingsenergie voor een groot deel

Nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series

opgevangen door bijzonder resistente
structuren in het onderste deel van de auto.
Bij de inzittendenbescherming zijn veel
innovaties uit het Experimental Safety
Vehicle (ESF) 2019 geïmplementeerd. De
nieuwe airbag achter (optie) is de eerste airbag ter wereld voor de twee passagiers op
de buitenste achterzitplaatsen.
De nieuwste generatie
rijassistentiesystemen
De actieve dodehoekassistent omvat een uitstapwaarschuwingsfunctie die een signaal
geeft zodra de hand van de bestuurder of
voorpassagier naar het portier reikt. De
actieve stuurassistent helpt de bestuurder bij
het vormen van een noodbaan voor hulpvoertuigen en moedigt daarmee ook andere automobilisten aan om een baan te vormen.
Een reeks verbeterde omgevingssensoren en de integratie in het MBUX-systeem
ondersteunen de parkeersystemen voor de
bestuurder nog beter bij het manoeuvreren
tot en met automatisch inparkeren en remmen voor voetgangers.

FOTO’S DAIMLER AG

De S-Klasse was altijd al een trendsetter in
zijn segment. Ook het nieuwe model, dat
eind dit jaar zijn intrede maakt, legt de lat
weer een stuk hoger en pakt uit met ongeziene digitale en slimme innovaties. We
sommen enkele van zijn belangrijkste
nieuwe kenmerken op.

De aanduiding Black Series staat sinds
2006 bij Mercedes-AMG synoniem voor
een heel bijzonder type auto: compromisloos sportief, expressief design en consistente technologieoverdracht van de
autosport rechtstreeks naar de serieproductie. Black Series-modellen zijn bijzonder exclusieve auto’s. Ze zijn niet
ontwikkeld om stof te verzamelen in de
garage van een verzamelaar, maar om
maximale prestaties te leveren op het circuit, ondanks het feit dat ze een straatgoedkeuring hebben. De AMG GT Black
Series vormt een nieuw hoogtepunt in
deze traditie: het is de krachtigste
Mercedes-AMG met V8-seriemotor ooit.
Voor deze nieuwe versie van de
supersportwagen hebben de motorspecialisten in Affalterbach de beproefde 4,0
liter biturbomotor opnieuw doorontwikkeld – terwijl deze al bekendstond om zijn
uitstekende rijeigenschappen, vermo-

gensafgifte en koppelverloop. De uitgangspunten waren duidelijk: aanzienlijk
meer vermogen dan het vorige topmodel
van de AMG GT-familie, een nog betere
gasrespons en een maximaal koppel. Dat
alles maakte een radicale verandering in
de vorm van een nieuwe, platte krukas
noodzakelijk, naast verbeterde nokkenassen, uitlaatspruitstukken en tal van
andere technische hoogstandjes.
De motor van de AMG GT Black Series
heeft een volledig eigen karakter, wat niet
alleen tot uiting komt in de vermogensafgifte van 730 pk, maar ook in de zeer
specifieke sound. De motor maakt indrukwekkende prestaties mogelijk: de tweedeurs supersportwagen schiet van 0 naar
100 km/h in 3,2 seconden en accelereert
in minder dan 9 seconden naar 200 km/h
om te eindigen bij een topsnelheid van
325 km/h (op het circuit voor alle
duidelijkheid).

Elektrische deelauto’s dragen bij
aan lokale CO2-reductie
Mercedes-Benz Cars zet sinds afgelopen juli volledig elektrische deelauto’s in voor zakelijke ritten van
medewerkers in de Benelux. Het doel
is om medewerkers in Brussel en
Nieuwegein emissievrij te laten rijden
tussen de beide kantoren, waardoor
op jaarbasis een minimale besparing
van zo’n 25.000 kg CO2 gerealiseerd
wordt. Hiermee speelt het merk in op
de noodzakelijke energietransitie en
laat het bovendien zijn medewerkers
de voordelen van de mobiliteitsservice ‘Mercedes-Benz Shared
Solutions’ zelf ervaren.

Mercedes

77

EEN KAST
VOL
VERHALEN

FA C T S

Nieuwe Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC
De nieuwe, compacte performance-SUV van
Mercedes-AMG bestrijkt een vermogensspectrum
tussen 225 kW/306 en 310 kW/421 pk en beheerst
een breed scala aan disciplines, variërend van het
circuit tot dagelijks gebruik. Een variabele verdeling
van de aandrijfkrachten over alle vier de wielen
wordt gereguleerd via de achttraps automatische
transmissie met dubbele koppeling en actieve vierwielaandrijving. Met zijn sportieve inborst en indrukwekkende prestaties appelleert deze allrounder met
name aan automobilisten die een voorliefde voor
sportiviteit en lifestyle hebben, maar ook een praktische auto nodig hebben.

Het kan een stofje zijn, een
oneffenheid in rand of een
putje in de lak. Marianne is
meedogenloos. Elk paneel in
een Pastoe kast wordt gekeurd
en 12,3% wordt door haar
teruggestuurd. Daar zijn ze bij
de spuitafdeling niet blij mee.
Dan is het onrustig op de vloer.
Marianne heeft het gelijk aan
haar zijde. Die strijd houdt de
spuitafdeling scherp, al 107 jaar.

Nieuwe Mercedes-AMG E 63 4MATIC+

Sinds de legendarische ‘Hammer’ uit 1986 behoort de sportiefste uitvoering van de E-Klasse tot de kernmodellen van Mercedes-AMG. In de nieuwste generatie wordt de sportieve dynamiek van de Performance-modellen
uit Affalterbach gecombineerd met aanzienlijk meer comfort en aangevuld met een uitgebreide designupdate. De centrale koelluchtinlaat in het
volledig gerestylde front is aanzienlijk groter dan voorheen en omvat nu
ook de specifieke AMG-grille met twaalf verticale lamellen en geïntegreerde Mercedes-Benz ster, die eveneens groter is. Samen met de smallere MULTIBEAM LED-koplampen, de karakteristieke, nog bredere
wielkasten en de afgeronde motorkap met powerdomes ontstaat een compleet nieuw, aanzienlijk dynamischer uiterlijk. De vernieuwde voorskirt
in jetwingdesign met drie grote, functionele luchtinlaten en frontsplitter
beïnvloedt de algehele voertuigproporties en vermindert ook de opwaartse
druk op de vooras aanzienlijk. Het interieur is eveneens grondig vernieuwd: de widescreen cockpit, het nieuwe AMG Performance-stuurwiel
en het MBUX infotainmentsysteem met AMG-specifieke functies en
displays onderstrepen dat dit model tot de AMG-familie behoort.
De Mercedes-AMG E 63-modellen zijn vanaf nu bestelbaar en worden
dit najaar in de showrooms verwacht.

Nieuwe E-Klasse Coupé en Cabriolet:
De Mercedes-Benz E-Klasse Coupé en Cabriolet zijn
de emotionele vertegenwoordigers van de E-Klasse
familie. Het design is sportief aangescherpt, waarbij
met name het front is opgefrist. Tegelijkertijd nemen
de tweedeursmodellen bij de facelift de belangrijkste upgrades van de andere carrosserievarianten
over. Daartoe behoren geëlektrificeerde en daardoor
efficiëntere benzine- en dieselmotoren met geïntegreerde startdynamo, de nieuwste generatie rijassistentiesystemen en het MBUX infotainmentsysteem
(Mercedes-Benz User Experience). De E-Klasse
Coupé en Cabriolet maken begin september hun
debuut bij uw dealer.

FOTO’S DAIMLER AG

Omvangrijke update voor de Mercedes-AMG E 63
4MATIC+ Limousine en Estate: een opvallender
design, verbeterde aerodynamica en meer comfort

www.pastoe.nl/mercedes
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Mercedes-Benz spreekt een breed koperspubliek aan met het alsmaar verder uitbreidende aanbod aan modellen met
plug-in hybrid-technologie. Deze trend
levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de CO2-neutrale mobiliteit die
Mercedes-Benz nastreeft. Plug-in hybrids
bieden de mogelijkheid om puur op elektriciteit te rijden en dus lokaal emissievrij,
vooral in stedelijke gebieden. EQ Powermodellen zijn parallelle hybrids die ook via
het externe stroomnet kunnen worden geladen (plug-in). De aandrijflijn bestaat uit een
elektromotor en een verbrandingsmotor die
samenwerken en de auto individueel of gezamenlijk aandrijven. Mercedes-Benz breidt
het programma aan plug-in hybrids continu
verder uit en levert tegen het einde van het
jaar meer dan twintig modelvarianten: van
A-Klasse tot S-Klasse, van GLA tot GLE.
Zes compacte modellen met meer dan
70 km elektrische actieradius
Mercedes-Benz biedt in het compacte segment voor elke modelserie een plug-in
hybrid-variant aan: A-Klasse Hatchback,
A-Klasse Limousine, B-Klasse, CLA Coupé,
CLA Shooting Brake en GLA. Gezamenlijk
leveren de 160 kW/218 pk sterke 1,33 liter
viercilinder benzinemotor en de 75 kW elektromotor een systeemvermogen van 160 kW
en een maximumkoppel van 450 Nm. De
belangrijkste eigenschap van de elektromotor – volledig koppel vanuit stilstand –
maakt de compacte plug-in hybrids
buitengewoon responsief, wat ook in de
dynamische prestatiecijfers tot uiting komt.
De A 250 e bijvoorbeeld accelereert van
0 naar 100 km/h in slechts 6,6 seconden.
Zelfs als hij puur elektrisch rijdt, heeft hij
een topsnelheid van meer dan 140 km/h;
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8 FLESSEN
+ 4 GLAZEN

meer dan voldoende om binnen de snelheidslimieten van de meeste landen goed
vooruit te komen op de snelweg, zonder de
brandstofmotor te gebruiken.

Cruciaal voor de toegenomen elektrische
actieradius is de grotere nominale capaciteit van 13,5 kWh. De accu in de GLE kan
zelfs 31,2 kWh aan energie opslaan.

Kennismakingspakket

Een divers aanbod aan EQ Power
met maximaal 100 km elektrische
actieradius
De EQ Power-modellen – van de C-Klasse
tot de S-Klasse en van de GLC tot de GLE –
zijn inmiddels al toe aan hun derde generatie hybrids. Het piekvermogen van 90 kW
en het direct beschikbare koppel van
440 Nm leveren verfijnde prestaties in alle
rijmodi, inclusief puur elektrisch, en topsnelheden van 130 km/h. In het geval van
de GLE 350 de 4MATIC bedraagt het piekvermogen 100 kW bij een topsnelheid van
160 km/h. In het nieuwe E-Klasse gamma
levert Mercedes-Benz zeven verschillende
plug-in hybrids in de Limousine en Estate,
met een benzine- of dieselmotor en met
achterwiel- of vierwielaandrijving. De elektrische actieradius van de C-, E- en S-Klasse
bedraagt circa 50 km (WLTP), terwijl de
GLE meer dan 100 km (WLTP) ver komt.

Gemakkelijk laden
Bestuurders van een Mercedes-Benz EQC
of plug-in hybrid met het infotainmentsysteem MBUX hebben optioneel toegang
tot ’s werelds grootste laadnetwerken met
alleen al in Europa meer dan 300 verschillende aanbieders van openbare laadstations. De Mercedes me Charge-kaart, de
Mercedes me-app of het mediadisplay in de
auto zelf bieden eenvoudig toegang tot de
laadpunten. Naast eenvoudige authenticatie profiteren klanten na eenmalige invoer
van hun betaalgegevens van een geïntegreerde betaalfunctie met eenvoudige facturatie. De individuele laadsessies worden
in duidelijke, maandelijkse overzichten
weergegeven. MBUX begrijpt natuurlijke
spraak, waardoor het gemakkelijk is om
laadstations dichtbij of op de gekozen route
te vinden. Dit alles maakt het vinden, laden
en afrekenen eenvoudiger dan ooit.

Proﬁteer nu van dit Luxe Kennismakingspakket
(4 x 2 ﬂessen) met 50% korting.
Geniet van:
een boterzachte zeven jaar oude Gran Reserva
een rijk gekruide klasse Sangiovese
de romige topfavoriet La Pauline
een Merlot prestige cuvée met Saint-Émilion ﬁnesse
Inclusief vier luxe kristallen Schott Zwiesel
wijnglazen & gratis thuisbezorgd!

Door ons

Unieke

Proefpanel
Geselecteerd

€ 120,NU SLECHTS

€ 59,99
Met actiecode:

ME9LP*

FOTO’S DAIMLER AG

EQ Power:
plug-in hybrids
voor dagelijkse
elektromobiliteit

50% KORTING

‘Geen 18,
geen alcohol’

SCAN DE
KURK EN
BESTEL

Bestel via: WIJNBEURS.NL/ME
Geldig t/m 31 oktober 2020. Art. 3371803.
* Alleen geldig op dit pakket. Maximaal 2 pakketten per klant.
Niet geldig i.c.m. andere acties. Tel. bereikbaar
ma. t/m vrij. 8.30 -18.00 uur, za. 8.30 -14.00 uur (0294 - 788 103)

NEW:
THE LONGS
Waarom is Mercedes-Benz in de Formule E gestapt?
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BESTEL JOUW MR MARVIS CHINOS NU OP MRMARVIS.COM
alleen online verkrijgbaar

FREEDOM OF CHOICE
FOTO MERCEDES-BENZ AG

Ian James (42) begon zijn carrière
bij McLaren en kwam in 2005 bij
Daimler AG. Als teamchef van het
Mercedes-Benz EQ Formule Eraceteam, begeleidt de engineer
het merk sinds 2019 naar een
nieuw tijdperk van de autosport.
Bijzonder inspirerend voor James
en zijn medewerkers: steeds meer
fans ontdekken de elektrische
raceklasse. mbmag.me/formele

Het sportieve doel
kampioen in de Formule 1?
Stad of Berlijn is er vrijwel geen
van een merk als
Dat klopt.
data beschikbaar, er zijn veel
We moesten echter eerst
onvoorspelbare factoren. De
Mercedes-Benz is
natuurlijk om races te winnen,
race-engineers moeten daarom
een team samenstellen van
medewerkers die zich in twee
zeer flexibel zijn.
ook in de Formule E. Want we
hebben het hier over echte
landen op vijf locaties thuis
Juist omdat ik een die-hard
races! Maar bovenal willen we
voelen. Inmiddels, al zeg ik het
autosportfan ben, houd ik van
laten zien dat duurzaamheid en
zelf, is onze teamgeest van
de Formule E. Elektrisch racen
autosport elkaar niet uitsluiten.
wereldklasse. We moesten ook
voor een jong, stedelijk publiek
Onze racewagens bewijzen hoe
ontzettend veel leren omdat de
is de toekomst – wij helpen dit
Formule E heel anders is dan
krachtig elektromobiliteit vanvorm te geven en zo de traditie
andere raceseries. Het chassis
daag de dag al is. Zo overtuigen
van ons merk voort te zetten.
van de racewagens is voor
Dit houdt onder meer in
we steeds meer mensen van de
voordelen van duurzame aaniedereen hetzelfde. We hebben
dat duurzaamheid topprioriteit
drijving. Ons eerste seizoen in
krijgt. De accu’s worden bijvoorde aandrijflijn zelf ontwikkeld.
de Formule E begon voor ons als
De circuits zijn aangelegd in
beeld na het seizoen gebruikt
debutant verrassend succesvol.
het centrum van metropolen,
voor onderzoeksdoeleinden
Waarom was dat verrassend,
waar de wegen smal, vies en
en daarna gerecycled. We hanvraagt u?
Mercedes-Benz VERKRIJGBAAR
heeft
teren
glad
zijn enELASTISCHE
waar soms zelfs
GRATIS VERZENDEN
HANDGEMAAKT
IN
VERBORGEN
ZAK een integrale
& RETOUR
IN PORTUGAL
KLEURENtramsporenBROEKBAND
lopen. Voor races MET RITS
benadering van
toch al 125
jaar ervaring in11de
in steden als Santiago, Mexicoelektromobiliteit.
autosport? Zijn we niet wereld-

GROHE ESSENCE
Door het uitgebreide aanbod aan afmetingen, kleuren en afwerkingen heb je met de nieuwe Essence serie veel keuzevrijheid.
Het complete assortiment – van kranen tot douches en accessoires – bestaat uit vier kleuren waaruit je kunt kiezen, zowel in
een geborstelde of gepolijste afwerking. Ook verkrijgbaar in SuperSteel en chroom. Dat is wat wij noemen: freedom of choice.
Enjoy. colors.grohe.nl

