NUMMER 36

THE NEW WORLD OF JET CHARTER
DIRECT ACCESS TO 7,000+ PRIVATE AIRCRAFT

Jet charter by Victor offers total privacy and puts you
in complete control of your schedule.
With no membership fees and instant access to the
best aircraft and operators around the world, Victor’s
smart technology platform and 24/7 customer service
is revolutionising the world of jet charter.
Enjoy total freedom with jet charter by Victor, from
wherever you are to wherever you want to go.

+44 (0)20 7384 8550

+1 877 275 9336

F LY V I C T O R . C O M

Fast track code:

ONELI
Download the Victor app for iOS to start your free
membership today: enter fast track code ONELI to join,
request a quote and compare jets before you book.

X O
C
X X
NX
TE
XN
X TX S L E F T

18

58

764

28

44

64

88

INHOUD

08

62

10

64

JUBILEUM OM IN TE LIJSTEN
De beroemdste nog levende ontdekkingsreiziger, Sir Ralph Fiennes, vertrouwde voor zijn
talrijke expedities op Land Rover en haalt voor
ons jubileum enkele hoogtepunten op

TERUG NAAR DE ROOTS
Duik in de geschiedenis van het prille begin,
de ontwikkeling, evolutie en mijlpalen van de
oorspronkelijke Land Rover

18

ONVERWACHT
Zeventig jaar na de onthulling op de AutoRAI in 1948
is een verloren gewaande Land Rover boven water
gekomen. Onelife herenigde hem met twee voormalige eigenaren in het gebouw waar hij geboren is

28

GRENSVERLEGGEND ERFGOED
Een terugblik op de eerste Overland-expeditie
en hoe Land Rover aan de basis stond van een
wereld van avontuur in combinatie met wetenschappelijk onderzoek

34

F O T O G R A F I E : N I C K B A L L Ó N , A L E X H O W E ( 2 ) , C H A R L I E G R AY, D O N R O M N E Y

COVER: OLEG K ASKO

LUXE ZONDER WEERGA
De Range Rover was de eerste premium-SUV
ter wereld en hij staat nog altijd onveranderd
in ieder opzicht fier bovenaan

44

BELEEF HET ZELF
Opwindende avontuurlijke reizen
en tegelijk uw offroad rijvaardigheid
ontwikkelen is mogelijk dankzij
Land Rover Experience

HET DRAAIT OM STIJL
De Britse GQ-hoofdredacteur Dylan Jones
spreekt met Land Rovers Chief Design Officer
Gerry McGovern over design, innovatie en
de betekenis van moderniteit

72

ONTDEK DE TOEKOMST
Wat is de potentiële impact van elektrificatie
en ‘connected’ mobiliteit?

76

PURE SPANNING
De Nederlandse Formule E-coureur Ho-Pin
Tung beklimt met een Range Rover Sport
PHEV de 999 treden van de trap naar de
Heaven’s Gate in China

80

SPECIALE BESTELLING
Het team van Land Rovers Special Vehicles
Operations (SVO) maakt de dromen van
veeleisende klanten werkelijkheid

86

VAARDIG EN BETROUWBAAR
In ons tweede Wereld van Avontuur-artikel belichten we een van de talrijke uitdagingen die de
Range Rover is aangegaan, dwars door Amerika

SUPER EN EXCLUSIEF
Beleef het mee: de nieuwe tweedeurs
Range Rover SV Coupé, met een
gelimiteerd productie-aantal van slechts
999 exemplaren

50

88

58

90

DRIE DECENNIA DISCOVERY
De geschiedenis van de vijf generaties van onze
veelzijdige SUV, plus een terugblik op de impact
van de Freelander

DE UITDAGING AANGAAN
In het derde deel van de Wereld van Avontuurserie kijken we terug op de Camel Trophy en de
G4 Challenge

KUNST OM VAN TE SMULLEN
Bij een zeventigjarig jubileum hoort speciaal
gebak. Dat van ons is niet alleen smaakvol,
maar ook technologisch geavanceerd

VIER HET IN STIJL
In iedere cultuur en overal ter wereld worden
speciale mijlpalen en successen gevierd.
Wat kunnen we ervan leren?

Editor in Chief David Barnwell | Senior Editor Neal Anderson | Senior Art Director Dan Delaney | Creative Director Michael Darling
Designer Thomas Saible | Designer David Klingl | Managing Photo Editor Katjana Frisch | Production Director Marie Bressem
Production Manager Nadja Göricke | Business Director Alex Robb | Account Manager Adrianna Juraszek | Market and Production Manager
Hannah McDonald | Jaguar Land Rover Customer Contact Programme Senior Manager Ema Forster | MD Production Unit Dr. Markus Schönmann
Neem voor alle advertentie-aanvragen contact op met:
Katherine Galligan | Katherine@metropolist.co.uk | 00 44 207 887 6146
Vishal Raghuvanshi | Vishal@metropolist.co.uk | 00 44 207 887 6147
Land Rover Onelife is een uitgave van Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF, Engeland, in opdracht van Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Engeland.
Copyright Spark44 Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Meningen verwoord in deze
uitgave zijn van de auteur en niet van Land Rover. Hoewel alle zorg is besteed aan de inhoud van Land Rover Onelife magazine, kunnen sommige van de getoonde specificaties of uitrustingen onderhevig
zijn aan wijzigingen en van land tot land verschillen. Voor het filmen en fotograferen is de benodigde toestemming gevraagd. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Neem voor meer informatie
contact op met uw erkende Land Rover-dealer. Dit magazine aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ongevraagde manuscripten, illustraties of foto’s. Rij verantwoord, zowel on- als offroad.

Voor informatie of opmerking, email ons op ONELIFE@Spark44.com

5

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
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OP ZOEK NA AR AVONTUUR

Een leven vol ontdekkingen: Sir Ranulph Fiennes
weet beter dan wie
ook wat je nodig hebt
voor ‘Above & Beyond’

F O T O G R A F I E : S A M B A R K E R / C O N T O U R B Y G E T T Y I M A G E S , P R I VAT E

Sir Ranulph Fiennes is de beroemdste nog levende
ontdekkingsreiziger ter wereld. Hier blikt hij terug op zijn
talrijke ervaringen met Land Rover, van zijn diensttijd tot
onverschrokken expedities overal ter wereld

Ik herinner mĳ nog goed de eerste keer dat
ik achter het stuur van een Land Rover zat.
Het was in 1963 en ik was voor het Britse
leger in Duitsland gestationeerd. Tĳdens een
nachtoefening moesten we een snelle aftocht
maken en ik stond erop om achter het stuur
te zitten. Maar de rit was veel heftiger dan ik
mĳ had voorgesteld. We misten op een haar
na een boom, maar de Land Rover met lange
wielbasis belandde wel in de sloot. Gelukkig
waren wĳ en de auto in orde, maar het kostte
me een maandsalaris.
Sindsdien hebben Land Rovers me vergezeld op allerlei avonturen, van de Beringstraat tot de Witte Nĳl en de woestĳnen van
Oman. Samen hebben we wereldrecords
verbroken, intense hitte en bittere kou doorstaan en enkele van de meest adembenemende en afgelegen gebieden bezocht.
De expeditie die er waarschĳnlĳk het
meest uitspringt is onze zoektocht naar
de verloren stad Ubar, het Atlantis van het
Zand, een tocht die bĳna 25 jaar heeft
geduurd. We startten in 1968 en halverwege
de jaren tachtig hadden we al vĳf expedities
ondernomen naar de afgelegen woestĳnen
van Oman. Ik wilde daarna de moed opgeven, maar mĳn inmiddels overleden vrouw
Ginny wilde daar niets van weten. Opgeven
was geen optie. Uiteindelĳk vonden we de
stad in 1992, bĳ de achtste poging. Als je
zolang hebt doorgezet, is de voldoening
onbeschrĳfelĳk groot.
Mensen vragen me vaak waar mĳn drang
vandaan komt om de wereldbol te doorkruisen, de beide polen over te steken, of om in
zeven dagen op zeven continenten zeven
marathons te volbrengen. De kans om geld
voor een goed doel in te zamelen is een
grote drĳfveer. Er zĳn genoeg momenten
geweest dat ikzelf heb geleden, en dit motiveert me om iets voor anderen te doen. En
ik kĳk vaak naar de mensen die ik het meest
respecteer. Ik stel me voor dat mĳn vader en
grootvader naar mĳ kĳken en ik wil ze niet
teleurstellen door op te geven.
Je moet je gevoel voor avontuur niet
laten belemmeren, maar dat wil niet zeggen
dat je roekeloos mag zĳn. Het kan beangsti-

gend zĳn om het onbekende binnen te stappen, maar je moet wel je verstand blĳven
gebruiken. In al die jaren hebben wĳ wel
veertig procent van onze recordpogingen
afgebroken, voordat we een nieuwe poging
waagden. Het beklimmen van de Mount
Everest kostte mĳ vĳf jaar en pas bĳ de derde poging slaagde ik erin. Het is een leerproces en soms geeft het meer voldoening
om succes te hebben na een mislukking.
Ik heb ook ontdekt dat het belangrĳk is
om de juiste reisgenoten te vinden. Niet
alleen om het succes van een expeditie te
garanderen, maar ook omdat het delen van
ervaringen deze nog gedenkwaardiger maakt.
Ook het kiezen van de juiste apparatuur
kan van doorslaggevend belang zĳn. Voor
mĳ is Land Rover het summum van betrouwbaarheid. In de afgelopen vĳftig jaar is
Land Rover een van de betrouwbaarste
manieren gebleken om van elke denkbare
A naar B te reizen. Dit nummer van Onelife
staat stil bĳ zeventig jaar Land Rovermentaliteit, het onbreekbare verlangen om
net even een stap verder te gaan en de vele
wonderen van deze prachtige wereld te
ontdekken.

Sir Ranulph Fiennes
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1948 – 2016

LAND ROVER SERIES I, II, III & DEFENDER
DE OORSPRONG: HET VERHAAL VAN DE OORSPRONKELĲKE LAND ROVER
IS EEN VAN DE MOOISTE IN DE ZEVENTIGJARIGE GESCHIEDENIS VAN DE
AUTO, DIE ZICH IN ALLE UITHOEKEN VAN DE WERELD HEEFT AFGESPEELD.
HIER IS EEN IMPRESSIE VAN ONS BAANBREKENDE ERFGOED

01 Hoe het begon: bĳ het eerste concept uit 1947 zat het stuur in het midden 02 Bĳna voltooide preproductiemodellen in Solihull begin 1948
03 Van boeren tot het Britse koningshuis – de Land Rover kent geen grenzen 04 Een oude advertentie met een boodschap
10

die nu nog geldt 05 De gebroeders Ives wonnen in 1989 de Camel Trophy in hun 110 06 De laatste Defender rolt van de band in januari 2016
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Keuze voor aluminium

Op 30 april onthuld op

Eerste auto in het VK

Productie start in

Koning George VI ontvangt

constructie – nog steeds

de AutoRAI

geregistreerd, in mei

augustus

het honderdste exemplaar

een kenmerk

Het officiële begin voor Land Rover was op de AutoRAI in Amsterdam op
30 april 1948, waar drie preproductie Land Rovers (nummers 7, 5 en 3) aan het
publiek werden getoond. De locatie is wat vreemd voor een auto die een Brits
icoon zou worden: een ambassadeur voor zĳn vaderland in nagenoeg iedere
andere natie op aarde en een even belangrĳk als gewaardeerd exportartikel als
katoen uit Manchester of staal uit Sheffield. Maar bĳ dit snel veranderende project ging het niet om uiterlĳk vertoon en de toen internationaal goed aangeschreven AutoRAI was eenvoudigweg de eerste autotentoonstelling nadat de
Land Rover ontworpen was en de eerste prototypes waren gebouwd.

Maurice Wilks was Engineering Director bĳ Rover. Hĳ was daarnaast ook boer
en wist dat zĳn Britse collega-boeren een eenvoudig, betaalbaar, lichtgewicht
en niet te stuiten werkvoertuig nodig hadden. En misschien nog belangrĳker, om
van de oorlog te herstellen had de Britse economie nieuwe exportproducten van
wereldklasse nodig.
Het is een bekend verhaal dat Maurice zĳn oplossing voor beide kwesties
begin 1947 in het zand van Red Wharf Bay in Noord-Wales tekende. Zĳn broer
Spencer was Managing Director bĳ Rover en was bĳ die bewuste strandwandeling aanwezig. Ze beseften beiden dat dit weleens wat kon worden.
Tegen de zomer hadden ze hun eerste prototype klaar, dat met zĳn middenstuur nog niet helemaal de uiteindelĳke Land Rover was. In oktober ’47 gaf de
directie van Rover goedkeuring aan het project en in maart ’48 was het eerste
echte Land Rover prototype een feit. Hĳ werd geregistreerd als HUE 166,
staat nog altĳd in het British Motor Museum en is regelmatig op Land Roverevenementen te zien. Er was nog geen jaar overheen gegaan; bĳ moderne auto’s
ligt er vĳf jaar tussen de eerste schets en het debuut op een autotentoonstelling.
1948 was een jaar van primeurs: de officiële lancering van de Land Rover in april
in Amsterdam (zie pagina 18), de eerste Land Rover werd in mei voor de weg
geregistreerd en in augustus 1948 rolden de eerste productiemodellen in
Solihull van de band. En dat bleven ze doen tot januari 2016.
Het ontwerp van Maurice, en Spencers besluit om het te steunen, waren snel,
instinctief en briljant. Maar de broers maakten ook vergissingen. Ze dachten dat
ze misschien vĳftig Land Rovers per week zouden verkopen en de directie van
Rover gaf haar goedkeuring aan een productiecapaciteit van honderd exemplaren per week en een eerste serie van tweeduizend exemplaren. Het serienummersysteem was gebaseerd op een verkoop in de vier cĳfers per jaar maar in het
tweede productiejaar waren er al bĳna 16.000 gemaakt en in 1954 waren
er al 100.000 in gebruik! Het nummersysteem werd snel aangepast.
Maurice dacht ook dat er vraag zou zĳn naar een comfortabelere versie van
de Land Rover, dus in 1948 kreeg de prestigieuze carrosseriebouwer Tickford de
opdracht om een Station Wagon te maken met een frame van mahoniehout dat
plaats bood aan een groep jagers van zeven personen. Het was een briljante
vooruitblik op de markt voor veelzĳdige, luxe four-wheel drives die Land Rover
later zou creëren en domineren met de Range Rover, maar het was zĳn tĳd iets
te ver vooruit en met een prĳskaartje van £ 1000 in plaats van de gebruikelĳke
£ 450 misschien ook te duur. De productie werd in stilte stopgezet, maar een
in eigen huis gebouwde, meer basale Station Wagon verscheen in 1953 op de
markt en werd een populaire uitbreiding van het gamma.
Zoals de groeiende verkoopcĳfers aangaven, was de doelgroep die Maurice in
gedachten had gehad overtuigd van de nieuwe Land Rover. Een Brits blad liet er
een uittesten door een boer, die concludeerde dat hĳ ‘het werk van zes goede
12

VAN KON IN KLIJ KEN BLOEDE
Koning George VI werd de eerste
koninklijke Land Rover-eigenaar toen
hij in het allereerste productiejaar
het honderdste exemplaar kreeg. Niet
lang daarna, in 1951, werd Land Rover
officieel hofleverancier. Leden van het
koningshuis gebruiken de auto zowel
in hun openbare als hun privéleven.
Sommige vroege Series I Land
Rovers werden in de jaren vijftig
omgebouwd tot staatsiewagens voor
het prille koninklijke paar en werden
in de geliefde kleur Royal Claret
geverfd, met rode pinstripes.
Maar het koningshuis wordt niet
alleen in hun Land Rovers
rondgechauffeerd; ze rijden er ook
zelf graag mee. In de jaren zeventig
waren de koningin en haar kinderen
vaak in hun Series III bij paardenraces
te zien; veelal zaten ze op het dak om
de race beter te kunnen volgen.
De unieke V8-aangedreven 110 uit
1983 van de koningin is misschien wel
de bekendste koninklijke Land Rover.
Hij werd later minutieus nagebouwd
voor een scène in de film The Queen
uit 2006.
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Tickford Station Wagon

leger, kleur Bronze Green

actie in Korea

wielbasis, de 107

aan het Rode Kruis
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1954

“ De Land Rover Defender heeft
me vaker gered dan ik me kan
herinneren. Hij wordt door mij
en vele andere avonturiers
gerespecteerd om zijn stevige
betrouwbaarheid en het was een
eer om bij de bouw van de twee
miljoenste auto betrokken te zijn”
BEAR GRYLLS,
AVONTURIER
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01 De 100.000e auto rolt in 1954 van de band 02 Vanaf
1972 werden Forward Control-versies geleverd,
voornamelĳk aan het leger. Er werden ook diverse
burgerbrandweerversies gebouwd en het platform werd
zelfs gebruikt voor de futuristische taxi’s in de film Judge

Dredd uit 1985 03 De Series III Safari Station Wagon was
even populair als veelzĳdig 04 Er zĳn vele speciale militaire
versies geproduceerd, waaronder de per vliegtuig inzetbare
‘Lightweight’ van een halve ton 05 Wereldster Sophia Loren
voegt een vleugje glamour toe
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De Series III wordt

Introductie van de

Introductie van de

Introductie van de

De 110 wint zĳn eerste

geïntroduceerd

eerste V8

populaire County-trim

Land Rover 110

Camel Trophy in Zaïre

paarden deed’. Zoals Maurice had voorzien, kwam de wens van Britse boeren
om een betrouwbaar en betaalbaar voertuig dat mensen en goederen kon vervoeren, en een aanhanger op meestal ontoegankelĳke plekken kon trekken,
overeen met die van kopers uit andere sectoren en delen van de wereld.

F O T O G R A F I E : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

CALL OF DUT Y
De eerste order van het Britse leger kwam in 1949 en was zo groot (bĳna tweeduizend voertuigen) dat om de kosten te drukken alle Land Rovers tot 1953 in de
legerkleur Bronze Green werden gespoten. Pas daarna werden blauw en grĳs in
het aanbod opgenomen. De Land Rover kwam voor het eerst in actie in 1950 in
Korea en dient het land nog altĳd, zoals recentelĳk in Irak en Afghanistan. Het
voertuig diende ook in verschillende versies bĳ de Britse marine, mariniers en
luchtmacht, evenals bĳ andere krĳgsmachten en
de VN op vele plekken over de wereld. Vele van
deze legervoertuigen zĳn nog altĳd actief.
“ Het ongelooflijke
Dit was de inspiratie achter de naam Defender,
aan de Defender
die het oorspronkelĳke Land Rover-model in
is voor mij niet
1989 kreeg om het te onderscheiden van de
de auto zelf, maar
nieuwe Land Rover Discovery. “Ik ben altĳd een
Defenderman geweest, van mĳn tĳd bĳ de maride mensen die we
niers af”, aldus Monty Halls, de zeebioloog en
kunnen helpen
milieubeschermer en ambassadeur voor Land
op doorgaans
Rover. “Als er één voertuig is waar je in wilt zitten
onbereikbare
als de boel misloopt, dan is het de Defender.”
plekken”
Deze robuuste betrouwbaarheid betekende
ook
dat de auto onmiddellĳk enthousiast door
MIKE ADAMSON,
CHIEF EXECUTIVE,
ontdekkers in gebruik werd genomen. Majoor
BRITSE RODE KRUIS
Henri LeBlanc was de eerste. Hĳ reed een jaar
nadat de productie van start ging met een vroeg
‘80-inch’-model naar het toenmalige Abyssinië,
en legde ondertussen een exportnetwerk aan.
Vele van de meest vooraanstaande Land Rover-ontdekkingsreizigers waren
vrouwen. De Australische avonturier Barbara Toy doorkruiste Noord-Afrika en
het Midden-Oosten met ‘Pollyanna’, haar model uit 1950. In 1958 reden drie
Britse vrouwen de 25.600 kilometer van Londen naar de Himalaya. Onderweg
beklommen ze in Afghanistan een niet eerder bestegen berg die ze omdoopten tot ‘Wives Peak’. En in 1968 legden zes oma’s met een gemiddelde leeftĳd
van 57 jaar in drie Series II Land Rovers 24.000 kilometer af van Londen naar
Australië om hun kleinkinderen te bezoeken.

SUBTIELE, VOORTDURENDE EVOLUTIE
De aanblik van de Land Rover evolueerde, hoewel de eerste en laatste duidelĳk familie zĳn. De Series II, die door de oma-expeditie werd gebruikt, was de
eerste keer dat er concessies op stĳlgebied werden gedaan. Hĳ werd gelanceerd met een subtiele maar effectieve make-over door de briljante Roverdesigner David Bache, die onder meer de bekende ronde schouders omvatte
die hĳ tot het einde zou behouden.
De meest ingrĳpende wĳziging kwam in 1969, toen de koplampen van
achter de grille naar de spatborden werden verplaatst, wat het uiterlĳk van
de auto zeer ten goede kwam. Niet alle wĳzigingen werden zomaar geaccepteerd. Australische klanten kwamen in opstand bĳ de lancering in 1971 van
de Series III omdat de nieuwe grille van gegoten plastic niet meer kon worden gebruikt om te barbecueën…

IN BUR G ER DIEN ST
De oorspronkelĳke Series Land Rovers en
Defenders maken zich nog altĳd
verdienstelĳk bĳ diverse burgerinstanties
die om een robuust, veelzĳdig voertuig
vragen.
Het Rode Kruis bestelde zĳn eerste
Land Rover in 1954, wat het begin
betekende van een blĳvende, hechte
band. Land Rovers hebben hulp geleverd
aan miljoenen mensen over de hele
wereld.
Alle modellen van de Land Rover zĳn
op grote schaal ingezet door politie,
brandweer en ambulancediensten. Ook
reddingsorganisaties maken nog altĳd
dankbaar gebruik van de uitzonderlĳke
capaciteiten, of het nu gaat om
reddingswerk in de bergen of om het
te water laten van reddingsboten vanaf
het strand. Andere Land Rovers helpen
overheden om hun infrastructuur te
onderhouden, terwĳl ook veel
dierenartsen op deze wagens vertrouwen
om dieren op afgelegen plekken te
behandelen. Communicatiebedrĳven
en de BBC gebruiken ze om afgelegen
zenders te bereiken.
Wat voor klus het ook is, we kunnen
gerust aannemen dat er op een gegeven
moment een Land Rover aan te pas is
gekomen.
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Introductie van de

Introductie van de 90 V8,

Introductie van de

Introductie van de North

Het leger bestelt de

Land Rover 90

een van de populairste

naam Defender

American Spec (NAS) V8

Wolf-versie

modellen

verhaal van de Land
Rover Defender is
verweven met onze
familiegeschiedenis.
De herinneringen
zijn nog levend”

B E G I N VA N E E N N I E U W T I J D P E R K

In mei 2015 werd de twee miljoenste Defender gebouwd door enkele beroemdheden die
al langer bĳ Land Rover betrokken waren.
Onder hen bevonden zich Bear Grylls, Virginia
McKenna (die samen met haar Land Rovers de
VIRGINIA MCKENNA OBE,
hoofdrol speelde in de film Born Free uit
ACTRICE EN OPRICHTER
1966) en (heel toepasselĳk) Arthur Goddard,
VAN DE BORN FREE FOUNDATION
de enige ingenieur van het eerste uur die nog
in leven was. Deze unieke, bespoke auto werd
in december bĳ Bonhams geveild voor twee goede doelen die Land Rover een
warm hart toedraagt: de Born Free Foundation, opgericht na de film en in het
leven geroepen om het wild te beschermen, en het Rode Kruis en de Rode
Halvemaan. De auto werd afgetikt op een verbĳsterende £ 400.000, een afspiegeling van het belang van deze auto en als erkenning dat de eerste Land Rover
een van de belangrĳkste auto’s aller tĳden was.
Een maand na de veiling, op 29 januari 2016, rolde de laatste Defender in
Solihull van de band. Het was een Soft Top met korte wielbasis in Grasmere
Green, ontworpen om zo veel mogelĳk op de allereerste Land Rovers te lĳken
die daar 68 jaar eerder waren gebouwd. Maar dit bĳzondere verhaal betekende
niet het einde. Diezelfde dag kondigde Jaguar Land Rover Classic zĳn
‘Reborn’-programma aan om Series 1-voertuigen tot fabrieksspecificaties te restaureren. Dit ter erkenning van het historisch belang van de oorspronkelĳke Land
Rover. Elders binnen het bedrĳf, in de design- en technische centra, wordt hard
gewerkt aan de opvolger die een nieuw spannend tĳdperk zal inluiden.
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V EELZIJ DIG PL ATFOR M
De oorspronkelijke Land Rover leent
zich goed voor ingrijpende
aanpassingen aangezien de
afzonderlijke aluminium carrosserie
verwijderd kan worden en hij daardoor
kan worden aangepast voor specifieke
doeleinden. De extreme eisen die de
avontuurlijke eigenaars vaak aan deze
auto’s stellen, hebben ertoe geleid dat
dit inderdaad ook veel is voorgekomen.
Vooral de vroege jaren zestig waren
een tijd van creatieve experimenten.
De Schotse firma Cuthbertson kon
uw Series II Land Rover van rupsbanden
voorzien om moerassen te doorkruisen
of voor extreme offroading. Rond
dezelfde tijd kon Roadless uitsnijdingen
in de carrosserie van uw Land Rover
maken en door kolossale tractorwielen
te plaatsen hem ombouwen tot Forest
Rover, om over boomstronken en
boomstammen te rijden, en door
diepe sporen.
De bizarre Floating 90 werd voor het
eerst in het water gezien tijdens Cowes
Week in 1989. Hij beschikte over de
drijvers die Land Rover in de jaren
zestig in het geheim had ontwikkeld
voor militaire amfibieprototypen.

F O T O G R A F I E : P E T E R R O B A I N ( 1 ) , L A N D R O V E R B O R N F R E E F O U N D AT I O N

Zoals het moderne Land Rovers betaamt, paste de techniek zich gedurende de
zes generaties razendsnel aan aan wat Solihull opstak van het intensieve
gebruik van de auto’s. De motorinhoud groeide snel van de oorspronkelĳke
1,6 liter, en er kwamen ook een diesel- en uiteindelĳk een V8-benzineversie.
Met de invoering in 1983 van de schroefvering uit de Range Rover in de 90
en de 110 werd de Land Rover eindelĳk net zo comfortabel als capabel.
De vroege Land Rovers lĳken misschien wat rudimentair vergeleken met de
huidige met technologie overladen generatie, maar één belangrĳk kenmerk
verbindt de eerste Series I met de nieuwste Range Rover Velar of Range Rover
PHEV. Maurice Wilks vervaardigde de carrosserie van zĳn creatie van ‘Birmabright’, een lichtgewicht en roestwerende aluminiumlegering waar vlak na de
oorlog makkelĳker aan was te komen dan aan staal. Het gebruik van aluminium
om het gewicht terug te dringen blĳft een centraal gegeven bĳ de ontwikkeling
van Land Rovers, en is in de race om de uitstoot terug te dringen en de overstap te maken naar hybride en elektrische auto’s steeds belangrĳker geworden.
Tegen het einde van zĳn productieleven werd misschien niet altĳd erkend
dat de Defender direct betrokken is geweest bĳ de overstap van Land Rover
op deze nieuwe aandrĳfmethoden. In 2011 werd een geheel elektrische Game
Viewer Concept gebouwd en ingezet in een wildreservaat in Zuid-Afrika. Hĳ
kon het wild muisstil benaderen zonder de dieren te storen en ze acht uur volgen. En hĳ was zonder uitlaatgassen even capabel offroad als een standaard
Defender. In 2013 begon een test met zeven Electric Defender Research
Vehicles. Een ervan werd bĳ het Eden Project
in Cornwall gebruikt om een twaalf ton
“ Ik zie de Defender
wegende landtrein met zestig passagiers
een helling van zes procent op te trekken.
als een verdediger
Maurice en Spencer Wilks zouden zeker
van wilde dieren. Het
onder de indruk zĳn geweest.
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Verschĳnt in Tomb Raider

Verschĳnt in The Queen

Verschĳnt in Quantum of

Twee miljoenste Defender

Productie wordt op

met Angelina Jolie

met Dame Helen Mirren

Solace met Daniel Craig

geproduceerd in mei

29 januari gestaakt

2016

01

01 De familietrekken van Land Rover zitten
er ook na zeven decennia nog duidelĳk in
02 Land Rovers speelden naast James
Bond een hoofdrol in diverse 007-films
03 De film Born Free uit 1966 belichaamt
de betrokkenheid van Land Rover bĳ de
bescherming van wilde dieren 04 Heel
toepasselĳk hielp Arthur Goddard, een van
de oorspronkelĳke ingenieurs uit 1948, bĳ
02
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de bouw van de twee miljoenste Land Rover
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Preproductiemodel nummer 7 van Land Rover is onverwacht
teruggevonden, zeventig jaar na de internationale onthulling op de
AutoRAI in 1948. Onelife spoorde twee voormalige eigenaren op om
ze in het gebouw waar hij geboren is te herenigen met deze survivor
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“H E T M E E S T V E E L Z I J D I G E
VOERTUIG VAN GROOTB R I T TA N N I Ë – D E L A N D R OV E R .
VOOR BOEREN, BUITENLUI EN
INDUSTRIEEL GEBRUIK”
DE WOORDEN WAARMEE DE LAND ROVER IN 1948
OP DE AUTORAI WERD AANGEPREZEN

Boven: De SNX 910 wordt onthuld
aan de voormalige eigenaren
Reg Mason en June Maddison
Rechtsboven: De auto weer terug
op zijn geboorteplaats
Rechtsonder: Reg Mason redde hem
van de schroothoop, maar besefte
destijds niet het belang van deze auto

20

Als voorbijganger krijg je vanaf de weg weinig zicht op de zich
immer ontwikkelende geschiedenis van de Land Rover-fabrieken
aan de Lode Lane in Solihull. Hier worden de nieuwste, meest
geavanceerde auto’s van het merk gemaakt, zoals de Range Rover
Velar, de Range Rover en de Range Rover Sport Plug-in Hybride
elektrische voertuigen (PHEVs). Van buiten de omheining van het
streng beveiligde terrein ziet het kloppend hart van Land Rovers
veelbezongen verleden eruit als een bescheiden gebouw.
De Lode Lane-fabriek werd in 1939 aangelegd als een van de twee
beoogde ‘schaduwfabrieken’ voor als er een oorlog zou uitbreken.
Er werden eerst Bristol Hercules-vliegtuigmotoren geassembleerd,
voordat Rover de faciliteit in 1945 overnam om er auto’s te produceren. In 1947 werden de eerste preproductiemodellen van Land Rover
ontwikkeld, gebouwd en getest, en op de technische afdeling in
Blok 1 werden de allereerste Land Rover Series 1 preproductie-auto’s
nummers 01 tot en met 48 gebouwd. De latere Series 1, 2, 2a, 3, 3a
en Defender-modellen werden in Blok 3 gebouwd, totdat de productie in januari 2016 werd beëindigd.
Blok 1 is een van de weinige oorspronkelijke gebouwen die
nog aan de Lode Lane staan – de verweerde bakstenen hebben de
Land Rover-geschiedenis vanaf dag één meegemaakt. Het glazen
dak is nog altijd overdekt met verbleekte WOII-camouflagekleuren.
Het is een toepasselijke setting voor een speciaal welkomstfeest.
Want vandaag verwelkomt Blok 1 een zeer vereerde gast: de verloren
gewaande preproductie-Land Rover nummer L07 die op 30 april
1948 op de Amsterdamse AutoRAI debuteerde als ‘het meest veelzijdige voertuig van Groot-Brittannië’.
Het was een van de eerste Land Rovers die ooit in het openbaar
waren gezien, naast haar zusters L03 en L05 (de L betekende dat het
stuur links zat). En toch werd dit belangrijke voertuig in juni 1955
verkocht en geregistreerd onder het Britse kenteken SNX 910.
Eind 1968 verdween de auto zelfs geheel van het toneel en werd hij
verloren gewaand. Maar als bij toverslag is hij toch weer gevonden,
en nog wel door iemand die een persoonlijke band met de Lode
Lane-fabriek heeft.

G E L U K S G E TA L 7
Reg Mason kent het fabrieksterrein, waar hij op prille veertienjarige
leeftijd aan productieband P5 van Rover kwam werken, vlak naast de
plek waar de Land Rovers werden gebouwd. Als verstokte Land Roverfan werkte Reg – inmiddels gepensioneerd – nog eens 25 jaar in

AM STERDA M

1948

“ D E M O T O R W A S N U M M E R 6 E N D E
V E R S N E L L I N G S B A K E N R A D I AT E U R
D R O E G E N B E I D E H E T N U M M E R 7.
H E T P L A ATJ E W A S C O M P L E E T ”
L A N D R O V E R- FA N A AT R E G M A S O N , D I E D E A U TO O N T D E K T E
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“ D E A U T O W A S I N E E N
K WESTIE VAN MA ANDEN
diverse rollen bij het merk, maar hij had nooit gedacht nog eens in
de oorspronkelijke gebouwen terug te keren. Een toevallige bezoeker van zijn eigen werkplaats in 2016 zette een reeks gebeurtenissen
in gang waardoor hij vandaag weer in Blok 1 staat, naast een vroeg
prototype van de Land Rover.
“Het is een heel apart verhaal”, zegt Mason met een lach terwijl
hij langzaam om de SNX 910 loopt en ieder detail van de verweerde
panelen in zich opneemt. “Ik had een kleine werkplaats in Birmingham
en op een dag kwam er een man binnen die vroeg of ik interesse
had in twee oude Series 1 Land Rovers die sinds 1988 bij hem in de
achtertuin stonden. Als ik ze niet nam, gingen ze naar de schroot
want hij had de ruimte nodig. Ik had er geen al te hoge verwachtingen
van en ging pas twee maanden later kijken”, vertelt hij, nog altijd
hoofdschuddend bij de gedachte.
Toen hij eindelijk ging kijken, vond hij één complete auto en ‘een
verrot brik’, die allebei tot aan de as in twintig jaar modder stonden.
Na de prijs te zijn overeengekomen met de verkoper, deed Mason er
met zijn vriend Dave Amphiett nog bijna vier maanden over om de
auto’s uit te graven en naar zijn werkplaats te brengen.
Pas toen hij een stel foto’s liet zien aan een andere vriend, een
echte Series 1-fanaat, ontdekte hij dat hij misschien wel iets heel
speciaals had gekocht. “Hij zag aan de stuurkolom dat de verweerde
auto een prototype was”, vertelt Mason. “Bij het productiemodel is
dat een geperste stang uit één stuk, maar bij mijn auto waren het
drie aan elkaar gelaste stangen.” Bij nader onderzoek vond Reg het
nummer 7 op het chassis, wat erop wees dat het een vroeg prototype
was. “De motor was nummer 6 en de versnellingsbak en radiateur
droegen beide het nummer 7. Het plaatje was compleet: ik had een
zeldzaamheid op de kop getikt.”

ONTWORPEN EN GEBOUWD,
EN DE TESTRITTEN
WERDEN VOORNAMELIJK
DOOR ONS DRIEËN
UITGEVOERD”
ARTHUR GODDARD, ONTWIKKELINGSINGENIEUR
BIJ LAND ROVER IN 1948

Linksboven: June Maddison
ziet de SNX 910 voor het
eerst sinds 1969
Middenonder: Het bewaard
gebleven vaalgele logboek
geeft de vorige eigenaren
prijs, onder wie Alexander
Maddison, die de auto in
1967 kocht

ONTWORPEN VOOR SUCCES
Land Rover stuurde een team, aangevoerd door bedrijfsexpert en
-historicus Mike Bishop om de L07 te onderzoeken, en de authenticiteit
werd bevestigd. Het Land Rover-team kocht de SNX 910 van Mason
en ontdekte in de maanden erop dat het een motortestmodel was
dat vroeg in 1948 was gebouwd. Als een van de eerste tien prototypes werd hij onder handen genomen door de legendarische
Land Rover-technicus Arthur Goddard, testrijder Johnny Cullen
en Maurice Wilks zelf, die toen de technische chef van Rover was
en de bedenker van de Land Rover.
Als klap op de vuurpijl was dit ook nog eens de auto die in
1948 op de AutoRAI was gelanceerd. “Je kunt gerust stellen dat
de Land Rover enthousiast ontvangen werd”, aldus Arthur Goddard,
nu 96, die bij de lancering aanwezig was. “Vergeet niet dat de auto
in een kwestie van maanden was ontworpen en gebouwd, en dat
de testritten voornamelijk door ons drieën werden uitgevoerd, in de
buurt van het vakantiehuis van Maurice Wilks in Anglesey. Bij aanvang
van de AutoRAI waren er maar drie prototypes gemaakt. Ik reed prototype nummer 3 zelf naar Amsterdam. Het was mijn eerste reis naar
het buitenland”, lacht hij. “Het succes van de Land Rover betekende
een ommekeer voor Rover.” In de eerste twee jaar werden er 24.000
exemplaren gemaakt.
Na het debuut in Amsterdam werd het stuur van nummer 7 eind
1948 naar de rechterzijde verplaatst. Land Rover behield de auto tot
1955, waarna hij werd verkocht aan de eerste eigenaar uit Solihull.
23
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Volgens het oorspronkelijke bruingele logboek, dat wonder boven
wonder ook bewaard is gebleven, kende de auto vervolgens diverse eigenaren in de Britse Midlands. Uiteindelijk kwam hij terecht bij
Alexander Maddison uit Alderminster nabij Stratford-upon-Avon,
die een zuivelbedrijf had en ook in auto’s handelde. Maddison had
de auto van 1967 tot en met 1969, waarna het spoor doodliep.
Totdat Reg Mason 48 jaar later de bewuste bezoeker in zijn werkplaats ontving.

“L A N D R O V E R
DANKTE ZIJN
SUCCESSEN
GROTENDEELS
AAN DEZE AUTO”
TIM HANNIG, DIRECTEUR
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC

Z WA A R L E V E N
Na de verdwijning uit de officiële archieven, namen de experts van
Land Rover aan dat de SNX 910 op de schroothoop terecht was
gekomen. Reg Mason hoorde echter van de man van wie hij de
‘roestbak’ kocht dat hij waarschijnlijk zo’n tien jaar lang op een
zuivelboerderij was gebruikt waarna hij in een weiland in Wales
belandde, waar hij nog eens zo’n twintig jaar zware arbeid verrichtte als statische krachtbron van een zaagmachine.
Waar hij ook voor is gebruikt, een snelle blik op de getekende,
versleten en veelkleurige carrosserie van nummer 7 suggereert dat
hij geen eenvoudig leven heeft gehad. Zelfs June Maddison, de
weduwe van Alexander Maddison (die Onelife speciaal voor dit artikel opspoorde), had geen idee wat er na 1969 met de Series 1 van
haar man was gebeurd. Het werd een emotioneel weerzien voor haar
met de auto. Ze herkende het handschrift van haar man onmiddellijk
in de aantekeningen die hij in 1967 en 1968 in het logboek had
gemaakt. “Alexander had rond die tijd heel wat auto’s en motoren”,
vertelt ze. “Dit is een van de Land Rovers die hij bezat.” Hij had
waarschijnlijk geen idee hoe belangrijk deze auto was.

E E N I C O O N B E WA R E N
Linksonder: Tim Hannig,
Directeur Jaguar Land Rover
Classic (links) met Mike
Bishop, Land Rover-historicus
en curator van de Classic
Collection, die de L07 als
authentiek bestempelde.
Rechtsonder: Het patina
van de auto blijft behouden
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Vanwege het historische belang van nummer 7, zal hij nieuw leven
ingeblazen krijgen door Classic Works, de speciale restauratiefaciliteit van Jaguar Land Rover nabij Coventry.
“Het plan is om een ‘patinavriendelijke’ restauratie uit te voeren
met een volledige mechanische revisie”, vertelt de ervaren technicus
Susan Tonks, projectmanager van de auto. “De L07 wordt aangepast
aan de huidige keuringseisen, zodat er veilig in gereden kan worden.
Hij blijft er echter uitzien zoals nu, als een zeventig jaar oude auto.”

DE ULTIEME VERKENNER
Land Rover is de nieuwe partner van het toonaangevende Britse
kinderwagenmerk iCandy. Met innovatief design en styling geïnspireerd
door de nieuwe Discovery is dit een uniek product geworden.
Wat komt er allemaal bij kijken om zo'n project op poten te zetten?

De eerste iCandy All-Terrain-kinderwagen met
vier wielen is een eerbetoon aan de uitgebreide
mogelijkheden van de Land Rover in combinatie met
de ontwerpvaardigheden, technische innovaties
en constructiekwaliteit van twee Britse topmerken.
U herkent direct de stijl en functionaliteit van zowel de
Land Rover-terreinwagen als de iCandy-kinderwagen.
De kinderwagen werd voor het eerst gepresenteerd
tijdens de Frankfurt Motor Show en is het resultaat
van een samenwerking tussen de ontwerpers van
iCandy en Land Rover. Deze kinderwagen heeft
kenmerken van de laatste Discovery en kan op
elk terrein ‘uit de voeten’.

“DEZE TWEE MERKEN
STAAN BEKEND OM
HUN STERKE DESIGNS.
HET WAS DAN OOK
BELANGRIJK ZOWEL
SYNERGIE ALS VISUELE
BALANS TE VINDEN.“
PAUL WALKER,
HOOFD PRODUCT DESIGN

Alle details zijn perfect uitgevoerd
en het iconische patroon van het
Land Rover-radiatorscherm komt
terug in de stof van de kap, wat
een echte blikvanger is. Het stiksel
van de zitmodule is gelijk aan die
van de stoelen van de Land Rover.
De unieke rugtas past perfect in de
ruime mand van de kinderwagen,
wat natuurlijk zeer praktisch is voor
avontuurlijke ouders.
Paul Walker, hoofd Product Design bij iCandy legt het uit:
“Deze twee merken staan bekend om hun sterke designs. Het was
dan ook belangrijk zowel synergie als visuele balans te vinden.
Elk aspect van de kinderwagen is zorgvuldig overwogen om niet alleen
uit te blinken in functionaliteit en constructie, maar ook de iconische
stijl van beide merken tot uiting te brengen.”
Het resultaat is een opvallend design waarin de identiteit van beide
merken overeind is gebleven. Voor ouders die grenzen willen
verleggen, biedt de iCandy for Land Rover de perfecte oplossing.
De iCandy for Land Rover-kinderwagen is in het voorjaar van 2018
verkrijgbaar in de winkel en op de website.
Ga naar www.iCandyWorld.com/icandyforlandrover voor
meer informatie.
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Linksboven: Land Rover
preproductiemodel
nummer 7 bij de
ontdekking in een
tuin door Reg Mason
Linksonder: De experts
van Classic Works
zullen de SNX 910
nieuw leven inblazen

“ H E T P L A N I S O M E E N
‘ PAT I N AV R I E N D E L I J K E ’
R E STAU R AT I E U I T T E
VOEREN MET EEN COMPLETE
MECHANISCHE REVISIE”
SUSAN TONKS, SENIOR TECHNICUS,
LAND ROVER CLASSIC

AUTHENTIEKE AUTO’S,
OORSPRONKELIJKE STAAT
Jaguar Land Rover Classic Works, de afdeling
die preproductiemodel nummer 7 restaureert,
kan een fabrieksnieuwe Series 1 bouwen onder
het ‘Reborn’-programma.
De experts van Classic Works kunnen een
model naar wens opsporen voordat deze aan
een uitgebreide analyse wordt onderworpen.
Dan ontmantelen en herbouwen ze deze als
nieuw, waarbij vanwege de authenticiteit zo veel
mogelijk originele onderdelen worden gebruikt.
Eenmaal voltooid wordt iedere ‘herboren’
Land Rover voorzien van twaalf maanden garantie,
of 19.200 kilometer (12.000 mijl). De auto’s zijn
verkrijgbaar in de vijf oorspronkelijke kleuren:
Light Green, Bronze Green, Royal Air Force Blue,
Dove Grey en Poppy Red.
De vakkundige monteurs bouwen als onderdeel
van het ‘Reborn’-programma ook vroege Range Rovers
in de hiervoor speciaal gebouwde nieuwe faciliteit,
die met zijn 14.000 m² ’s werelds grootste in zijn
soort is. Ze kunnen uw auto ook weer nagenoeg in
nieuwstaat brengen.
Daarnaast beschikt Land Rover Classic Works
tevens over originele reserveonderdelen. U kunt er
bovendien een classic driving experience meemaken,
de indrukwekkende faciliteit en de klassieke
collectie bewonderen en een breed aanbod van
erfgoedartikelen en merchandise aanschaffen.
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Gelukkig voor Tonks zijn de meeste panelen en de motorkap nog te
redden. Zelfs de oorspronkelijke voorruit en lijst zijn nog altijd intact.
Dat is te danken aan het gegalvaniseerde chassis en de extra stevige
aluminium Birmabrightconstructie van het Series 1-prototype. Op sommige onderdelen is echter veel meer werk vereist. “Het schutbord is
behoorlijk verroest. Dat was het deel dat begraven was, dus we moeten nog even afwachten wat we daarmee kunnen. Hoe het chassis er
precies aan toe is, weten we pas als we de auto strippen, maar het
plan is om eventuele gaten op sympathieke wijze te repareren om de
auto veilig te maken en de reparaties vervolgens te ‘verouderen’ zodat
ze niet bij de rest uit de toon vallen.”
De oorspronkelijke 1,6-litermotor en versnellingsbak worden volledig
gestript en in ere hersteld. Een scheur in het motorblok moet worden
gesteeklast. Beide zullen hun patina zo veel mogelijk behouden om het
exterieur te complementeren. Uit voorzorg wordt het gehele remsysteem vervangen door een authentiek werkend en ogend systeem. Ook
worden de juiste wielen en banden voor die tijd gemonteerd. Binnenin
komen er nieuwe stoelen en een volledig werkend instrumentenpaneel.
Het lijkt erop dat Tonks en haar team van experts hun handen vol
krijgen, maar de ervaren engineer is geheel niet uit het veld geslagen.
“We denken dat we negen tot twaalf maanden over de restauratie
doen, afhankelijk van de staat van de auto”, zegt ze. “We beginnen
na het zeventigjarig bestaan van Land Rover in april, dus halverwege
2019 kan nummer 7 weer de weg op.”

ENORM BELANG
Tim Hannig, directeur van Jaguar Land Rover Classic Works, die ook
bij de shoot van Onelife in de fabriek in Solihull aanwezig was, voegt
hieraan toe: “Dit is de belangrijkste auto die verloren was geraakt.
Land Rover dankte zijn successen grotendeels aan deze auto. In meerdere opzichten was dit de oervader van alle Land Rovers, dus dat
maakt hem extra belangrijk voor ons. Hoewel het allereerste preproductiemodel, met het kenteken HUE 166, nog altijd springlevend is, is
die in het bezit van het British Motor Museum. Daarom wordt de L07
de eerste Land Rover van onze erfgoedcollectie. Hij had op geen
belangrijker moment kunnen komen dan in het jaar dat we het zeventigjarig bestaan van Land Rover vieren.”
En wat zijn de plannen voor deze verloren gewaande prototype-auto
als hij eenmaal is gerestaureerd? “Dan wordt hij keurig gestald en onderhouden op onze Classic Works-faciliteit”, aldus Hannig met een lach.
Geen gezwoeg, geen geroest. Na zeventig jaar keert Land Rover
nummer 7 terug op het oude honk waar hij door het publiek net zo
gewaardeerd zal worden als op de AutoRAI van 1948 in Amsterdam.

MEER W ET EN? Kijk op landrover.com/classic

NAME: JAMIE SPARKS. AGE:26.
OCCUPATION: MAGAZINE EDITOR.
LOCATION: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

THE LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
The Land Rover Explore: Outdoor Phone has been made to help
you explore further, for longer and with added conﬁdence. Find
new routes, tracks, trails and paths, step out and embrace the
outdoors. Waterproof, drop tested, built to withstand temperatures
from the mountain to the surf, and a battery that won’t cut the day
short, the Explore will help you live your adventures to the fullest.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Only available in certain markets, please check online for availability

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike
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W E R E L D VA N AVO N T U U R : D E E L 1

DE
E R FE NIS
VAN DE
E E RSTE
OVERL AND
Om een rit vol uitdagingen tot
een goed einde te brengen,
heb je de beste mensen en
het beste materieel nodig.
Onelife spreekt met pionier
Tim Slessor, die lid was van
het team dat in 1955 met
twee Series I Land Rovers
de standaard zette voor de
moderne landexpeditie
T E K S T
F O T O ' S

P A U L
A L E X

E N T W I S T L E
H O W E
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“ H E T AVO N T U U R I S E R N O G ST E E D S .
ALS JE DE GEBAANDE, VOORSPELBARE
PA D E N V E R L A AT, V I N D J E H E T VA N Z E L F ”
TIM SLESSOR, DEELNEMER EERSTE OVERLAND-EXPEDITIE
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al een keer ondernomen.” Maar dat betekent niet dat
alles nu anders is. “Je kunt nog steeds grote avonturen
beleven. Het liefst op reis met vrienden en ook met wat
risico hier en daar. Als je de gebaande paden verlaat,
vind je het avontuur vanzelf.”

D E U LT I E M E T E S T

Boven: Series I Land
Rovers SNX 891 'Oxford'
en SNX 761 'Cambridge'
tijdens de Verre Oostenexpeditie in 1955
Rechts: Tim Slessor
terug achter het stuur
van de SNX 891 op
Eastnor Castle nadat de
auto was teruggevonden
op Sint-Helena en
gerenoveerd door
Land Rover-liefhebber
Adam Bennett

De voertuigen waren essentieel voor het project. Rover
had dat ook direct door, en ze zagen er goede publiciteit in. “Toen ze bij Rover zeiden dat we de voertuigen
de vernieling in mochten rijden, dachten we dat ze een
grapje maakten.” Een jaar daarvoor, in 1954, had een
stel studenten de tocht naar Kaapstad en terug
gemaakt met twee Land Rovers. De les die daaruit
getrokken kon worden, was duidelijk. “Je had een
robuust, vierwielaangedreven auto nodig die was
voorzien van een versnellingsbak met een lage overbrenging. We concludeerden al snel dat de Land Rover
de enige geschikte auto was. We hadden er twee
nodig. Ze kostten in die tijd 600 pond per stuk; en we
hadden maar 200 pond.”
Het team had dus sponsors nodig. Door hun reis te
verbinden aan het doel om irrigatiewerken aan te leggen, konden ze de expeditie rechtvaardigen en haalden
ze 83 sponsors binnen, waaronder de BBC en de Rover
Company. De cameraman van de expeditie, Antony
Barrington-Brown (ook bekend als BB) benaderde een
toen nog jonge (en nu Sir) David Attenborough, die net
bij de BBC zat en later het boegbeeld van de wereldberoemde Natural History Unit van de BBC zou worden.
BB haalde Attenborough over om het team een camera
en film mee te geven. Het advies dat Attenborough
hun meegaf: “Als je niets te doen hebt, ga dan water
koken.” De rest is geschiedenis.

FOTOGRAFIE: ANTONY BARRINGTON-BROWN (4)

In september 1955, iets langer dan acht jaar na de lancering van de eerste Land Rover, vertrokken twee Series I
Station Wagons vanuit Londen naar de Kanaalkust in
Kent. Het was de start van de nu legendarische, 51.980
kilometer lange Oxford- en Cambridge-expeditie naar
het Verre Oosten, een mijlpaal die de geschiedenis van
de overland-expeditie voorgoed zou veranderen.
De bestemming was de haven van Singapore in
Malakka, het handelscentrum van Zuidoost-Azië en
het verste punt op het Euraziatische vasteland. Het
gewaagde plan ontstond een jaar eerder, toen een
groepje van zes studenten van de twee beroemde universiteiten samen een kop koffie zaten te drinken en
elkaar enthousiast maakten over het feit dat er nog
nooit een landexpeditie verder dan Calcutta was gekomen. De nu 86-jarige voormalige journalist en BBCdocumentairemaker Tim Slessor was een van hen, en
schreef een bestseller over die eerste expeditie naar
het Verre Oosten: First Overland. Hij is een sterke persoonlijkheid en ook iemand die direct sympathiek
overkomt. Zijn heldere ogen en kwieke tred verraden
de geboren avonturier in hem, een man die zijn leven
lang grenzen heeft verlegd.
In de eerste paar zinnen van het 330 duizend woorden tellende dagboek dat hij tijdens de expeditie bijhield, gebruikt hij de woorden van de legendarische
bergbeklimmer en eerste bedwinger van de Mount
Everest Sir Edmund Hillary: “Het belangrijkste doel van
onze expeditie naar het Verre Oosten is om een groot
avontuur mee te maken.” Hoe zou een 86-jarige voormalig journalist vandaag de dag avontuur definiëren?
Is er nog wel echt avontuur te beleven?
“Wij hadden toen meer mogelijkheden dan jonge
mensen nu”, zegt Slessor. “De meeste expedities zijn

RIG HT X X X X X X
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“ D O O R M I D D E L V A N E X P E D I T I E S
K U N J E P R O B L E M E N A A N PA K K E N
ALS JE ZE INZET ALS ONDERDEEL
VA N E E N G R O T E R P R O J E C T. D AT
I S O O K D E B E N A D E R I N G VA N D E
RGS L AND ROVER BURSARY”
TOM ALLEN, RGS LAND ROVER-BEURS WINNAAR

LEGENDES HERENIGD

01 Voormalig Hoofd
Ontwerp bij Land Rover
Peter Crowley reed
mee met Goldilocks,
de Defender in
legeruitvoering die werd
ingezet voor de Fifty 50
Challenge in 1998
02 Tom Allen, winnaar van
de Land Rover Bursary
in 2016, gebruikte een
aangepaste Defender
om een route door de
Zuidelijke Kaukasus
in kaart te brengen
03 Nooit een probleem
voor de gebroeders Ives
tijdens de Camel Trophy
in het Amazonegebied
in 1989
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63 jaar later organiseert Onelife een unieke bijeenkomst
op Eastnor Castle, in Ledbury, in het Engelse graafschap
Herefordshire. Zware sneeuwval heeft het landschap
omgetoverd in een prachtig winters tafereel – een
geweldige locatie om het te hebben over reizen en
avontuur. Eastnor is al generaties lang de thuisbasis voor
Land Rovers development engineers, al sinds eigenaar
Benjamin Hervey-Bathurst het bedrijf eind jaren zestig
uitnodigde om Range Rover prototypes te testen op
de moordende offroadparcoursen van het landgoed.
Zichtbaar geëmotioneerd beleeft Tim Slessor hier
vandaag een weerzien met een van de twee Series I
Land Rovers die in de expeditie werden gebruikt: de
SNX 891, oftewel de 'Oxford'. De auto's werden gelakt
in de kleur van de universiteit waarnaar ze waren vernoemd, donkerblauw voor Oxford en lichtblauw voor
Cambridge. De originele kleur zit er nog maar sporadisch op, maar het mag al een wonder heten dat het
voertuig er nog is. Behalve wat geluk is dat vooral te
danken aan de vasthoudendheid van Peter Galilee en
Adam Bennett. Zij vonden de Oxford op het afgelegen
eiland Sint-Helena in de Zuidelijke Atlantische Oceaan.
Het chassis en de onderdelen lagen verspreid over het
eiland. De andere auto, de 'Cambridge' met registratie
SNX 761 is tot op de dag van vandaag spoorloos. Men
denkt dat ie ergens in een ravijn in Iran moet liggen.
First Overland vormde in de daaropvolgende decennia de inspiratie voor talloze expedities en avonturen
met Series Land Rovers en Defenders. Daarom haalde
Onelife voor deze kleine bijeenkomst nog twee Land

03

Rovers naar Eastnor: de winnaar van de Camel Trophy
van 1989, van de gebroeders Bob en Joe Ives; en een
'Wolf' Defender 110 in legeruitvoering, waarmee in
1998 de Fifty 50 Challenge werd verreden. Ter gelegenheid van Land Rovers vijftigste verjaardag werd
met deze laatste geld ingezameld voor UNICEF door
in vijftig dagen 56 landen aan te doen.

MODERNE ERFENIS
De wetenschappelijke impact van First Overland is nog
springlevend. We zien dit terug in het werk van de
Londense Royal Geographical Society (RGS). Land Rover
steunt het veldwerk en de expedities van de RGS al
ruim 25 jaar met de Land Rover Bursary Award, die
financiering en een voertuig beschikbaar stelt.
De winnaar van deze beurs in 2016, Tom Allen,
verkende vorig jaar in een Defender 110 de Zuidelijke
Kaukasus om er een lange wandelroute over de Kleine
en Grote Kaukasus in kaart te brengen. De afdeling
Special Vehicle Operations van Jaguar Land Rover paste het voertuig aan de eisen van de expeditie aan, met
onder meer 1000W bruikbare energie, drie keer zoveel
als normaal, en verder met een batterij aan hulpmiddelen en zelfs een landingsdek voor een drone.
De expeditie heeft nu ongeveer zestig procent van
een wandelroute over de complete lengte van de
Kleine Kaukasus gedetailleerd in kaart gebracht, en
een schat aan data verzameld om de route te kunnen
aanleggen en ondersteunen.
Als we hem vragen naar het veranderende karakter
van avontuur, zegt Tom Allen: “De definitie van avontuur
als een ontdekkingsreis is niet breed genoeg. Een groot
deel van de wereldbevolking worstelt nog steeds met
reële, acute problemen. Door middel van expedities kun
je een aantal van die uitdagingen het hoofd bieden, door
ze in te zetten als onderdeel van grotere projecten. Dat is
ook de benadering van de RGS Land Rover Bursary. Ons
project is kleinschalig en specifiek – het is een voorbeeld
van een probleem dat niet direct zichtbaar is op wereldschaal, maar dat op lokaal niveau van groot belang is.
“We moeten mensen die de kennis en de wil hebben
om bepaalde problemen aan te pakken, uit hun stoel
krijgen om die problemen het hoofd te bieden in het
veld, waar ze tastbaar zijn. Dat is wat mij betreft de toekomst van expedities.” Sommige dingen veranderen
misschien wel nooit.

F O T O G R A F I E : R O YA L G E O G R A P H I C A L S O C I E T Y ( 1 )

W ERELD

RANGE ROVER SVO DESIGN PACK

BEYOND SOPHISTICATION

Enhance your Range Rover’s iconic presence with the striking design details
of the SVO Design Pack.
Carefully crafted by our Special Vehicle Operations team, it perfectly complements
the distinctive design and effortless sophistication synonymous with your Range Rover.
An added touch of flair and even more assertiveness, the SVO Design Pack
makes a definitive style statement that speaks for itself.
It includes:
– Unique front bumper
– Rear bumper with integrated tailpipes
– Side vents
– Grille
– Side sill claddings
For more information visit gear.landrover.com
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T IJ D P E R K :

1970 – HEDEN

RANGE ROVER,
R A N G E R O V E R S P O R T, E V O Q U E & V E L A R
ONGEËVENAARD: DE RANGE ROVER ONDERSCHEIDT ZICH ALS DE EERSTE
LUXE SUV. VIER GENERATIES LATER STAAT HĲ NOG STEEDS OP EENZAME
HOOGTE EN HEEFT HĲ ZICH ONTWIKKELD TOT EEN REEKS SUV’S DIE DE
LAT VAN VERFĲNING, DESIGN EN TECHNOLOGIE STEEDS HOGER LEGT

01 Het kleimodel waar het allemaal mee begon staat nog altĳd te pronken in de Range Rover Story Exhibition in Solihull 02 De eerste Range
Rover bewees dat comfort en vaardigheid hand in hand kunnen gaan 03 Concept cars als de Range Rover Sport Stormer droegen bĳ aan latere
modellen 04 Grote liefhebbers: leden van de Britse koninklĳke familie zĳn misschien wel de meest prominente Range Rover-rĳders ter wereld
05 De Range Rover Evoque trad in 2010 toe tot de reeks en blĳ� een succesnummer 06 Een van de eerste advertenties die de Range Rover aan
het publiek introduceerde 07 De Range Rover Velar werd in 2017 aan de familie toegevoegd en combineerde een geheel nieuwe designtaal
34

met state-of-the-art technologieën
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1966

1967
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Startsein van de ‘100-inch

Productiestart van 26

Debuut in het VK op 17 juni.

Station Wagon’

Velar-genaamde prototypes

Prĳskaartje: £ 1.998

1970

|

|

Meer veiligheid dankzĳ

Eerste auto die is te zien

gescheiden remcircuits

in het Louvre

De beste en meest tijdloze auto-ontwerpen worden geassocieerd met één
briljante ingenieur die met een eenvoudig idee voor een geheel nieuw voertuig
komt. Alleen met een pure visie en de vrijheid om die ook te kunnen toepassen
creëer je een auto die een keerpunt in de autogeschiedenis kan worden.
Maurice Wilks, de engineering director van Rover, had de visie voor de oorspronkelijke Land Rover, en zijn broer Spencer, managing director van het
bedrijf, gaf hem de vrijheid om hem te bouwen. In 1966, nog geen twintig jaar
na de lancering van de Land Rover, begon het bedrijf aan een tweede keerpunt
in de designhistorie en opnieuw werd het project geleid door een visionair.
Charles Spencer ‘Spen’ King had meer met de gebroeders Wilks gemeen
dan alleen die inspiratie. Hij deelde een van hun namen, want hij was hun neef.
Het was echter geen geval van nepotisme; Spen King voorzag de opkomst van
SUV’s en hij wist precies hoe hij met ’s werelds eerste luxe offroader die markt
kon aanboren.

“ Het idee was om het
comfort en de
rijkwaliteiten van een
Rover-sedan te
combineren met de
offroadkwaliteiten van
een Land Rover. Het
was iets nieuws dat de
moeite waard leek en
Land Rover had een
nieuw product nodig.”

EEN NIEUW RAS

Zijn auto had een aantal andere namen
voordat hij in 1970 als de Range Rover
wereldkundig werd gemaakt. Zo werd hij
tijdens de ontwikkeling intern de 100-inch
Station Wagon genoemd, en de ontwerpafdeling sprak van de Road Rover. Zoals
bekend kregen de vroegste prototypes
voor tests op de weg de naam Velar,
wat Spaans en Italiaans is voor ‘sluieren’
en sloeg op het verhullen van het merk
van deze opvallende nieuwe auto. De
naam Velar zou later weer opduiken, toen
de Range Rover een hele familie voertuiCHARLES SPENCER ‘SPEN’ KING
gen was geworden.
Maar de visie van Spen veranderde
niet, en dat was het produceren van een
nieuw type auto dat met spiraalvering het comfort en de verfijning van een
luxe sedan zou leveren en de offroadcapaciteiten van de Land Rover zou
overtreffen. Met behulp van de legendarische chassisontwerper Gordon
Bashford, die met de ooms van Spen aan de eerste Land Rover had gewerkt,
maakte hij die visie waar.

TECHNOLOGIE MET FINESSE EN STIJL
Deze formule is bewust gehandhaafd en spreekt ook vandaag de dag nog aan.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke, meer utilitaire Land Rover, hoorden het
integreren van technologische vernieuwingen en opvallend design er van
meet af aan bij. De Range Rover werd gelanceerd met veiligheidssnufjes zoals
gescheiden remcircuits op alle vier de wielen en een veiligheidsstuurkolom.
Een reeks nieuwe technologieën, veelal wereldprimeurs, maakte haar debuut in
latere Range Rovers.
36

KON IN KLIJ K VOOR KOM EN
Het zal niemand verbazen dat
’s werelds eerste luxe offroader ook de
Britse koninklijke familie aansprak. Het
hof gebruikte de Range Rover Classic
vanaf de eerste lancering in 1970.
Er is een beroemde foto van wijlen
prinses Diana gezeten op de motorkap
van een Range Rover bij de Grand
National paardenrace. In 1999 werd
een neef van de koningin, burggraaf
Linley, die meubelmaker was,
gevraagd om een Range Rover in zeer
beperkte oplage te maken. Er werden
maar zes Linley-uitvoeringen gemaakt
en dat waren de eerste Range Rovers
die meer dan £ 100.000 kostten.
In 2015 gaf Royal Mews (de
koninklijke stallen) opdracht om een
unieke ‘landauer’ met lange wielbasis
voor hare majesteit te bouwen, met
een open dak achter. Zo werd de
traditie van parade-Land Rovers
voortgezet, die tot 1953 teruggaat,
hoewel de eerste modellen geen
hybridemotor hadden.
Prins George, de toekomstige
koning, maakte zijn eerste autorit, van
het ziekenhuis naar huis, in zijn vaders
Range Rover Vogue SE. De auto werd
later voor het goede doel geveild.

F O T O G R A F I E : Y U I M O K / PA I M A G E S , B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 ) , P I C T U R E A L L I A N C E
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1972
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Trans-Americas expeditie,

Doorkruist de Sahara:

Wint klasse in de Londen-

Wint klasse in Parĳs-Dakar;

Eerste deelname aan

steekt de Darien Gap over

12.000 km in honderd

Sydney marathon (30.000 km)

is algemeen winnaar in 1981

Camel Trophy op Sumatra

1981

dagen

02

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

01

04
05

03
01 Charles Spencer ‘Spen’ King in zĳn jonge jaren 02 De Range
Rover Classic stond begin jaren zeventig tentoongesteld
in het Louvre 03 Designer David Bache, het brein achter het
‘zwevende dak’ van de Range Rover 04 Het ‘eerste’ Velar
prototype 05 In 1979 won een Range Rover zĳn klasse in
Parĳs-Dakar, met rallyrĳders Alain Génestier, Joseph Terbiaut
en Jean Lemordant
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Vierdeurs model
debuteert

1982

1985

|

|

Een artikel in Vogue leidt

Eerste automatische

Range Rover-productie

De ‘Bullet’ met dieselmotor

tot de Vogue-uitvoeringen

versnellingsbak

overschrĳdt de 100.000

breekt 27 snelheidsrecords

|

01

03

01 Wĳlen Roger Moore inspecteert een
vroeg model van de Range Rover 02 De
Range Rover voelt zich overal thuis, zowel
on- als o�road 03 Land Rover Classic Works
restaureerde in 2017 een eerste generatie
Range Rover volgens de oorspronkelĳke
speciﬁcatie 04 Direct vanaf het begin werd
de Range Rover gepromoot als de auto die
SUV-markt voorgoed zou veranderen
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1986

1987

1989

1992
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Eerste dieselmotor

Range Rover debuteert

Eerste 4x4 die is

Debuut elektronische traction

Debuut luxueuze

beschikbaar voor klanten

in Verenigde Staten

voorzien van ABS

control en luchtvering

Autobiography-uitvoeringen

Spen King schetste de afmetingen van de auto maar de legendarische
ontwerper David Bache verfijnde die tot iets stijlvols, en introduceerde designkenmerken die tot op heden deel uitmaken van het DNA: het ‘zwevende dak’
en de schelpvormige motorkap. De aantrekkingskracht van de Range Rover
is altijd evenzeer zijn aantrekkelijke voorkomen als zijn ruime capaciteiten
geweest. Bache kreeg erkenning voor zijn prestaties toen de Range Rover
kort na de introductie de eerste auto werd die zich een plaatsje verwierf in
het Louvre in Parijs.
King en zijn collega’s maakten dezelfde fout als zijn ooms eind jaren veertig: ze onderschatten de enorme vraag naar deze nieuwe auto. De wachtlijst
was ellenlang en nieuwe auto’s werden met forse winst doorverkocht aan
kopers die geen geduld hadden.
In 1972 doorkruisten enkele Range Rovers de bijna ondoordringbare Darien
Gap in Panama. Vervolgens stak er een in 1974 in honderd dagen de Sahara over.
In 1979 won hij Parijs-Dakar in zijn klasse, en
het algemeen klassement in 1981. De
gebroeders Wilks hadden er misschien
“ Ik herinner mij nog de
nooit bij stilgestaan dat een Land Rovereerste keer dat ik in
product een belangrijk autosportevenement
een prototype reed.
zou kunnen winnen, maar deze wapenfeiten
Het was fantastisch.
bewezen zijn offroadcapaciteiten.
Ik reed 160 km/h op
In Solihull werden ondertussen luxe verfijningen aangebracht, zoals stoffen stoeleen circuit en dacht
bekleding, stuurbekrachtiging en
bij mezelf: deze auto
een beklede achterbak.
is geweldig – hij is
F O T O G R A F I E : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 )

LUXE

snel, comfortabel, een
heerlijke en ruime
touringcar”

VOORTDURENDE EVOLUTIE

Hoewel de Range Rover altijd een prijskaartje heeft gehad dat bij zijn weergaloze image past, leken er geen grenzen te
ROGER CRATHORNE
zijn aan wat sommigen voor hun auto
RANGE ROVER ENGINEER EN LATER
wilden betalen.
HOOFD VAN DE LAND ROVER
Enkele van de eerste klanten stuurden
EXPERIENCE
hun Range Rovers naar carrossiebouwers
voor een dure verbouwing tot vierdeursauto. Een van deze custommodellen, door de Zwitserse superautobouwers Monteverdi, viel ook bij de ingenieurs van Range Rover in de smaak. Hier werden er
vervolgens tweehonderd van besteld om ze via de ofﬁciële dealers te verkopen.
Ze bleken zo populair dat de vierdeurs in 1981 in de fabriek in productie ging.
In datzelfde jaar gebruikte het modeblad Vogue een Range Rover om een
fotoshoot in het Franse Biarritz extra cachet te geven. Dat bracht zoveel publiciteit teweeg dat er een Vogue limited edition werd geproduceerd. Voortaan
werd de naam Vogue gebruikt voor Range Rovers met een hoge speciﬁcatie.
Binnen enkele jaren bedroeg tachtig procent van de Range Rover-productie
vierdeurs Vogues. Hierdoor werd de productie van de driedeursversie, waarmee het allemaal was begonnen, in 1985 gestaakt.

1993

ZIJ N S POR EN V ER DIE ND
De luxere speciﬁcaties en hogere prijs
van de Range Rover betekenen dat hij
niet zo breed door de strijdkrachten
wordt ingezet als de oorspronkelijke
Land Rover. Maar nog geen jaar na de
lancering kreeg de oorspronkelijke
tweedeursversie wel zijn politiepenning:
zowel de eerste als tweede generatie
Range Rovers werd op grote schaal
ingezet voor snelwegpatrouilles en
bij gewapende operaties.
Agenten roemen de Range Rover om
zijn snelheid en comfort, het vermogen
om andere voertuigen te slepen, het
uitstekende zicht en de mogelijkheid om
de weg te verlaten en een achtervolging
in het terrein voort te zetten:
grotendeels dezelfde wapenfeiten
die ook andere klanten aanspreken.
De grootste lofbetuiging was
misschien wel dat de Range Rover in
de jaren zeventig het voertuig van het
Britse eliteregiment Special Air Service
(SAS) werd. Meerdere auto’s werden
voorzien van een rolkooi, radio en
verborgen zwaailichten om de SASagenten snel naar incidenten te loodsen.
Andere aanpassingen waren minder
subtiel: diverse auto’s warden met
ladders op het dak uitgerust om bij
operaties gebouwen te kunnen
binnenklimmen.
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Lancering geheel nieuwe

Einde productie Classic,

Introductie zes gelimiteerde

Nieuwe generatie onthuld in het

Range Stormer concept car

generatie Range Rover P38A

na 317.615 exemplaren

Linley-modellen

Londense Design Museum

debuteert in Detroit

De 100.000e Range Rover rolde in 1982 van de band. Dit was des te opmerkelijker gezien het feit dat er pas in 1986 een dieselversie kwam en dat de auto
pas vanaf 1987 in de VS werd verkocht. Er volgden nog meer technologische
vernieuwingen: in 1989 werd de Range Rover de eerste 4x4 met ABS-remmen
en in 1992 werd het de eerste SUV ter wereld met elektronische tractiecontrole
en automatische elektronische luchtvering.
De opmars in het premium segment werd onverdroten voortgezet en de
Range Rover van de eerste generatie (later omgedoopt tot Classic) bereikte zijn
hoogtepunt met de introductie in 1993 van de Autobiography-uitvoering. De
eerste auto’s onder deze naam waren compleet bespoke en konden zelfs worden besteld met een faxmachine achterin.
De allerlaatste Classic (nummer
317.615) werd in 1996 gebouwd. Het
“D e Range Rover was
oorspronkelijke ontwerp was zo populair
in 1970 de eerste luxe
dat het nog twee jaar naast zijn opvolger,
de Range Rover van de tweede generaSUV ter wereld en 45
tie, werd gebouwd. Deze had als codejaar later geeft hij nog
naam P38A, naar het gebouw waar hij
steeds de toon aan met
was ontwikkeld. Dat model bestond tot
een combinatie van
2001, waarna het werd vervangen door
ongeëvenaard comfort
de derde generatie Range Rovers, met
en de modernste
als codenaam L322.
De L322 werd gelanceerd in het Design
techniek voor de
Museum in Londen, en met 1 miljard pond
beste luxueuze
had hij het grootste ontwikkelingsbudget
SUV-ervaring”
van welke Britse auto ook. Het opvallende
NICK ROGERS
design en de buitengewone offroadcapaJAGUAR LAND ROVER DIRECTOR
citeiten werden enthousiast door de autoGLOBAL ENGINEERING OPERATIONS
pers onthaald. Het jaar erop werd al de
500.000e Range Rover gebouwd.
Tijdens zijn levensduur zou de L322
nieuwe technologieën introduceren zoals virtuele dashboardinstrumenten en
het dubbele infotainmentscherm. Eén belangrijke vernieuwing van Land Rover
werd onthuld in de eerste concept car van Range Rover. De Range Stormer
werd in 2004 op de Detroit Motor Show onthuld en bevatte Terrain Response,
inmiddels een kenmerkende technologie voor het merk. Maar Range Rover
bouwde zijn eerste concept car niet alleen om nieuwe technologie te laten zien,
hoe belangrijk Terrain Response ook was. De betekenis van de Range Stormer
was ingrijpender: hij lanceerde een meer dynamische designtaal voor het merk
én het idee dat de Range Rover meer dan één auto kon zijn. De Range Stormer
bracht een ongelooflijke golf van creativiteit teweeg bij Range Rover. Sindsdien
komt er bijna ieder jaar een nieuwe auto of concept car uit Solihull. Een jaar na
deze lancering kreeg de Range Rover gezinsuitbreiding met de komst van de
Range Rover Sport, die tevens het Dynamic Response-systeem introduceerde.
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2004

M EER DAN EEN AUTO
David Bache’s oorspronkelijke,
veelgeprezen design voor de Range Rover
sprak tot de verbeelding en leidde tot
tal van speciale uitvoeringen. Sommige
daarvan dienden ook een serieus doel.
De ongeëvenaarde offroadcapaciteiten
en het comfort van de oorspronkelijke
Range Rover maakten hem bij uitstek
geschikt als ambulance voor patiënten
op afgelegen locaties. Weggedrag en
prestaties in maximaal beladen toestand
maakten hem de ideale basis voor
brandweer- en reddingsvoertuigen op
luchthavens. Er werden er honderden
van gebouwd, voornamelijk met een
verlengd chassis en tweede achteras om
de brandweeruitrusting en een grote
watertank te torsen.
Carrosseriebouwers namen
Range Rover cabriolets in het pakket
op lang voordat de Evoque-versie
op de markt verscheen. Verlengde
uitvoeringen met zes wielen en zelfs
met zes deuren bleken populair bij
vermogende particuliere klanten,
vooral in het Midden-Oosten.
Een paar bedrijven combineerden al
deze elementen om een open limousineRange Rover met zes wielen te bouwen
voor de valkenjacht, waarin de valkenier
kon opstaan om zijn vogel los te laten.
Jankel Engineering in Surrey heeft zelfs
een model gebouwd met een
troonachtige liftstoel.
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Debuut Range Rover Sport,

Terrain Response-systeem

LRX-concept car in Detroit,

Miljoenste auto geschonken aan

Range Rover Evoque

met Dynamic Response

voor de topmodellen

voorloper van de Evoque

de Help for Heroes-stichting

gaat in productie

2011

02

11
01

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03
04
01 Net zoals zoveel andere
Land Rovers hee� de Range Rover
zich langgeleden een plaats in de
cultuur verworven 02 In 2004
presenteerde Land Rover de
Range Rover Sport Stormer Edition.
Deze concept car was de voorloper
van de Range Rover Sport die later
dat jaar op de markt kwam 03 De
eerste Range Rover Sport beschikte
over een semi-monocoque chassis,
aangepast van de Discovery 3
04 De Land Rover LRX concept car
debuteerde tĳdens de NoordAmerikaanse autoshow in 2008.
Hĳ ontwikkelde zich later tot de
Range Rover Evoque, de eerste
compacte SUV van Land Rover
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Vierde generatie Range

Evoque Convertible concept

Daniel Craig lanceert

SDV6 Hybrid reist van

Prins George maakt zĳn

Rover onthuld in Parĳs

car getoond in Genève

nieuwe Range Rover Sport

Engeland naar India, bĳna

eerste autotocht in een

16.000 km

Range Rover

01
01 Design ontmoet techniek: het interieur van de nieuwe
Range Rover Velar hee� een minimalistisch Touch Pro Duo
infotainmentsysteem 02 De eerste vier generaties van de
Range Rover bĳ elkaar 03 De nieuwe PHEV-uitvoering is weer
een stap naar een groenere toekomst 04 De cirkel is rond met
02

de nieuwe Range Rover Velar, zo’n vĳ�ig jaar nadat de eerste
Velar-prototypes gebouwd werden
03

42

04

ON GE Ë V ENA A RD E

2014

2015

2017

LUXE
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Debuut van All-Terrain

Zes miljoenste Land Rover

Wereldpremière van

Lancering PHEV-

Progress Control (ATPC)

is een Range Rover

de Velar in het Londense

uitvoeringen met nul

Design Museum

emissies

|

|

Range Rover Sport SVR is
de snelste Land Rover ooit

RADICA AL NIEUW ONTWERP
In 2008 werd de tweede concept car van Range Rover, de LRX, onthuld. Net
als de Range Stormer wees ook deze vooruit naar een uitbreiding van de
Range Rover-familie. Dat werd in 2011 de Evoque, die het radicale design van
de LRX had behouden en de Range Rover relevant maakte voor een nieuw,
jonger, stadser publiek. Met 1600 kilo was het een van de lichtste moderne
Land Rovers, en daardoor een zuinigere auto met een CO2-uitstoot van beneden
de 130 g/km.
Het jaar daarop maakte de vierde generatie van de Range Rover zijn debuut.
Het was de eerste grote SUV met een geheel van aluminium vervaardigde monocoque, waardoor hij liefst vierhonderd kilo was afgevallen, het equivalent van vijf
inzittenden. In 2012 werd tevens het concept van de nieuwe Evoque Convertible
onthuld, en begin 2014 werd bekendgemaakt dat de Evoque ’s werelds eerste
negentraps automatische versnellingsbak zou krijgen. Een maand na dat nieuws
legde James Bond-acteur Daniel Craig een deel van Manhattan lam door een
geheel nieuwe Range Rover Sport in een 007-waardige achtervolging naar de
locatie van de lancering te rijden.
Spen King en zijn ooms zouden trots zijn
“Alles wat we doen
geweest op de aanwas en veelzijdigheid
van de Range Rover-familie. Maar ze hadstaat in het teken
den nooit kunnen voorzien welke technolovan het verbeteren
gische vorderingen er nog zouden volgen.
van ons vlaggenschip.
In 2013 onthulde Range Rover ’s werelds
De vierde generatie
eerste premium dieselhybride SUV en
Range Rover is de
stuurde het drie prototypes op een zware
tocht van bijna 16.000 km naar India via de
beste ooit en blijft
zijderoute om de duurzaamheid van deze
daarmee de
nieuwe aandrijflijn te bewijzen.
automatische keuze
Het jaar daarop werd de nieuwe
voor klanten die op
Range Rover Sport SVR de snelste, krachzoek zijn naar een
tigste Land Rover ooit gebouwd. Hij vesSUV met pure luxe”
tigde zelfs een nieuw ronderecord voor
een productie-SUV op de beruchte NürGERRY MCGOVERN,
burgring in Duitsland. In 2014 maakte
CHIEF DESIGN OFFICER, LAND ROVER
ook het semi-autonome All-Terrain Progress Control (ATPC)-systeem zijn entree,
wat betekent dat de Range Rover u nu in alle luxe op de meest onherbergzame
plekken ter wereld kan brengen en een deel van het autorijden op zich kan
nemen. In 2017 maakte Range Rover opnieuw een voorwaartse sprong met
de lancering van de Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), waarmee in een
uitstootvrije modus gereden kan worden.
Ondanks deze veelvoud van nieuwe modellen en technologieën heeft
Range Rover nooit zijn afkomst verloochend, zoals in 2017 uit twee gebeurtenissen bleek. De verschijning van de eerste Range Rover Reborn, minutieus
door Land Rover Classic Works in oorspronkelijke staat gerestaureerd, precies
zoals Spen hem in de jaren zeventig zou hebben gezien. En in het Londense
Design Museum onthulde Gerry McGovern opnieuw een schitterend
Range Rover-design; de vierde gezinsuitbreiding. Spen had het radicale dubbele touchscreen infotainmentsysteem niet kunnen voorzien, maar de naam
had hij zeker herkend: Velar. Het nieuwste spannende hoofdstuk in de
Range Rover-geschiedenis brengt ons terug bij het begin, en ongetwijfeld
staat er ook hierna nog heel veel te gebeuren.

N IEUWE HOR IZON
De Range Rover Evoque betekende
bij de onthulling in 2010 een nieuwe
koers voor het merk. Als de eerste
compacte luxe SUV van Range Rover
lijkt hij misschien een wereld van
verschil met de eerste Land Rover uit
1948. Maar hij deelt twee
kernwaarden met het oorspronkelijke
werkpaard. Ten eerste zijn universele
aantrekkingskracht. Meer dan tachtig
procent van de Britse Evoques
worden geëxporteerd naar 130
landen, en de vraag is zo groot dat
er fabrieken zijn gebouwd in China
en Brazilië. Ten tweede heeft hij
dezelfde tijdloosheid. Sinds zijn
debuut zeven jaar geleden is de
verkoop van de Evoque elk jaar
gestegen ten opzichte van het jaar
ervoor. De kleinste Range Rover heeft
nu de grootste verkoopcijfers. En met
meer dan tweehonderd internationale
prijzen op zijn naam is de prijzenkast
even vol als de ordermap. Foto boven:
de Britse ruiter Zara Tindall, dochter
van prinses Anne, met haar Evoque bij
de Land Rover Burghley Horse Trials.
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Aan de basis van elke Range Rover staan zijn bijzondere
capaciteiten, en 's werelds eerste SUV heeft dan ook
menig expeditie overleefd. Onelife duikt in deze
illustere geschiedenis met een historisch exemplaar uit
1971 en zijn even legendarische bestuurder
T E K S T
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“HET WAS GEWOON
E E N FA N TA S T I S C H E A U T O ”

Eind december 2017, Eastnor Castle, Ledbury (VK).
Een Range Rover uit 1971 wordt herenigd met zijn eerste bestuurder. Maar dit is niet zomaar een Range Rover,
en Gavin Thompson is niet zomaar een bestuurder.
VXC 765K maakte deel uit van de Britse TransAmerikaanse expeditie. Het was een van de eerste
twee auto’s die tussen 1971 en 1972 succesvol de
ruim 30.000 kilometer over de Pan-Amerikaanse weg
aflegden, en dus ook door de beruchte Darien Gap.
Gavin Thompon was een van de avonturiers op deze
expeditie: een lange man met staalblauwe ogen,
no-nonsense en vol humor.
In 1968 deed Gavin Thompson dienst in het Britse
leger in Duitsland. In zijn regiment stond hij bekend als
Wheels, omdat hij al op zijn vierde had leren rijden en
daarom de verantwoordelijkheid kreeg voor het gemotoriseerd transport. Dit betekende voor hem het begin van
een lange relatie met de Land Rover, hét voertuig van
keuze in het regiment. Door zijn vaardigheden achter het
stuur, de beschikking over een gloednieuwe Land Rover
en een aangeboren talent voor netwerken wist hij een
wildcard te bemachtigen voor deelname aan de LondenSydney Rally in 1968. Ondanks het feit dat hij niet met
vierwielaandrijving mocht rijden (dat werd als oneerlijk
beschouwd), deed de Land Rover het prima.
Niet lang hierna, in de zomer van 1970, werd de
revolutionaire Range Rover gelanceerd, en alom met
lof ontvangen. Onder de slogan ‘The Car for all Reasons’
zette de Range Rover een nieuwe standaard. Gavin
Thompson was direct onder de indruk van deze revolutionaire luxe SUV. “Het was gewoon een fantastische
auto”, zegt hij nu nog vol enthousiasme.
Dankzij zijn netwerkactiviteiten werd hij benaderd
door het comité van de Britse Trans-Amerikaanse
46

Boven: De twee Range
Rovers hielden zich
uitstekend tijdens de ruim
30.000 kilometer lange
beproeving, ook in het
oerwoud van de Darien
Gap. Rechts: 45 jaar later
zit Gavin Thompson weer
achter het stuur van de
VXC 765K op Eastnor
Castle, waar de
prototypes van de Range
Rover eind jaren zestig
getest werden

Expeditie onder leiding van majoor John BlashfordSnell. Deze vroeg hem een team samen te stellen voor
een expeditie van Alaska naar Kaap Hoorn. Er was wel
een probleem: het oerwoud van de Darien Gap tussen
Panama en Colombia.
Onder de plaatselijke bevolking staat dit gebied
bekend als ‘El Tapón’, oftewel ‘De Stopper’. Het is een
bijna ondoordringbaar terrein van 150 kilometer regenwoud, zonder bruggen, wegen of zelfs een pad – alleen
maar struikgewas. Maar op papier, en naar later bleek
ook in de praktijk, zou de Range Rover de klus moeten
kunnen klaren.
Aan het toenmalige hoofd van British Leyland, Lord
Stokes, legde Gavin uit waarom hij de tocht met Range
Rovers wilde maken. Die hadden “een krachtige
V8-motor, een ophanging met lange veerweg en ongekend comfort voor bestuurder en passagier”, en hij
was ook nog eens “verrekte snel”. Bovendien zou de
auto in de jungle echt op de pijnbank worden gelegd,
waarmee de capaciteiten van de auto eens en voor
altijd bewezen zouden worden.
Speciaal voor de expeditie werden de twee Range
Rovers uitgerust met extra zware sleepogen, op maat
gemaakte bushbars, een benzinetankbeschermer en
een motoraangedreven lier. Om meer bagageruimte
te creëren werd er in plaats van de achterbank een enkele stoel geplaatst. Als trotse cavalerist stond Gavin
erop dat de voertuigen gelakt werden in het blauwwit
van zijn regiment.
In december 1971 werden de voertuigen overge‑
vlogen naar Anchorage en kon de expeditie beginnen.
Met een gemiddelde van achthonderd kilometer per
dag stuurden de Range Rovers vlot over de wegen van
Alaska. Totdat een van de voertuigen op het bevroren
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GAVIN THOMPSON
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“OM DEZE UITDAGING AAN TE GAAN, MOET
JE VOLLEDIG VERTROUWEN IN JE VOERTUIG
HEBBEN. MET DE RANGE ROVER SPORT
WA S D AT G E E N P R O B L E E M . H I J I S S N E L ,
WENDBAAR EN REAGEERT UITSTEKEND”
PAUL DALLENBACH, COUREUR PIKES PEAK

01

asfalt in botsing kwam met een gestrande vrachtwagen.
Gelukkig raakte niemand gewond, maar het voertuig
moest wel naar Vancouver worden gesleept om de
schade te repareren. Daarna liep het weer gesmeerd
en half januari 1972 hadden ze Panama al bereikt.
Gavin noemde dat eerste traject, met een beetje
understatement, “een nogal saai ritje.”

D E H E L VA N D E J U N G L E

01 Met 156 bochten en
een klim van 4.300 meter
was de Pikes Peak heuvelklim geen probleem
voor de Range Rover
Sport, die hier in 2013
een record vestigde
voor productie-SUV's
02 Deze Range Rover
won in 1981 het algemeen klassement van
Parĳs-Dakar
03 De afdaalcapaciteiten
van de Range Rover
Sport werden in 2016 tot
het uiterste getest op
een skipiste met hellingspercentage van zestig
procent 04 Land Rover
Duitsland ondersteunde
in 2013 een succesvolle
expeditie met Range
Rover Evoques over de
Zĳderoute
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Een gedegen voorbereiding is essentieel voor elke
expeditie. Gebaseerd op het terrein in de Darien
Gap werden beide auto's uitgerust met speciale
moerasbanden. De jungle was ook van tevoren
verkend, maar op onverklaarbare wijze was die informatie nooit doorgegeven aan Gavin en zijn team,
dat inmiddels was aangezwollen tot 64 man, waaronder een groep wetenschappers en engineers van de
Royal Engineers.
Door zware regenval waren de omstandigheden
nog moeilijker en omdat de moerasbanden niet werkten, kon het team weinig uitrichten. Om de expeditie
weer op weg te krijgen werd Land Rover-technicus
Geoff Miller ingevlogen. Het enige wat Miller deed
was de banden vervangen door normale offroadbanden. Maar het werkte, en honderd dagen nadat de
expeditie de jungle was ingetrokken bereikten ze eindelijk de andere kant, uitgemergeld en afgemat. Ze
waren door een ware hel gegaan, en malaria en
koorts hadden hun tol geëist.
Op sommige stukken haalden ze nog geen twee
kilometer per dag. Maar ze hielden vertrouwen en
Gavin schreef: “Als er iets stuk ging, nam ik een polaroidfoto, maar zelfs op de dagen dat de temperatuur in de wagen de 60°C aantikte, was ik overtuigd
dat we het zouden halen.”

03

04

EEN NIEUW ICOON
Toen ze de jungle verlieten, nam het team ook afscheid van de wetenschappers en engineers, alleen
Land Rover-technicus Roger Cranthorne bleef bij het
team tot Bogota. Toen ze de Colombiaanse hoofdstad
uitreden, haalden ze weer snelheden van 100 km/h;
een schril contrast met de slakkengang in de jungle.
Op 9 juni 1972 bereikten de Range Rovers Tierra del
Fuego, de zuidelijkste punt van Argentinië. Land Rover
had er een nieuw icoon bij; Range Rovers zouden hierna nog vele andere expedities en avonturen over de
hele wereld volbrengen.
In 1979 won een Range Rover zijn klasse in de slopende Parijs-Dakar Rally, en in 1981 won een andere
Range Rover het algemeen klassement. Ruim twintig
jaar later, in 2013, was de Land Rover Experience
Tour Silk Road expeditie het platform voor de eerste
langeafstandsexpeditie met de populaire Range Rover
Evoque. De Silk Road expeditie volgt de beroemde
Zijderoute, een van 's werelds oudste handelsroutes,
van Berlijn tot Mumbai. In vijftig dagen rijden de deelnemers 16.000 kilometer door elf landen voor een
avontuur om nooit te vergeten.
Nog recenter is Land Rover een aantal extreme
uitdagingen aangegaan met zijn Range Rover Sportmodellen, van de Pikes Peak heuvelklim in 2013 tot
een afdaling over een skipiste in 2016 en de Dragon
Challenge in 2017 (zie pagina 76).
Terug op Eastnor, waar de prototypes van de
Range Rover vijftig jaar geleden werden getest, treffen
we Gavin Thompson met een grote glimlach achter het
stuur van de oorspronkelijke Range Rover waarmee hij
de expeditie van 1971 volbracht. Terwijl de V8 vrolijk
snort, zegt hij alleen maar: “Ik ruik nog steeds die verdomde jungle!”
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T HE NE W R A NGE ROV ER
R IDER . FOR L I T T L E
BIG A DV EN T UR ES.

W I T H A R A N GE RO V ER R IDER , A L I T T L E
ONE ’S IM AGIN AT ION GOES F U R T HER .
Featuring LED lights, low-noise tyres and a soft touch seat, it’s packed
with pint-size fun. Explore the range at shop.landrover.com
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D ISCOV E RY

T IJ D P E R K :

1989 – HEDEN

D I S C O V E R Y, D I S C O V E R Y S P O R T E N
FREELANDER
DRIE DECENNIA DISCOVERY: DE DISCOVERY WERD IN EERSTE INSTANTIE
ONTWIKKELD ALS EEN VEELZIJDIGE SUV OM HET GAT OP TE
VULLEN TUSSEN DE FUNCTIONELE DEFENDER EN DE LUXE RANGE ROVER.
INMIDDELS IS ER ALWEER EEN VIJFDE GENERATIE DISCOVERY,
IN VERSCHILLENDE VARIANTEN EN MET HEEL EIGEN KENMERKEN

01 Kleimodel uit 1986 met ontwerpopties voor Project Jay, het model dat later tot Discovery zou worden gedoopt 02 Met deelname aan de Camel Trophy in 1990
bevestigde de Discovery zĳn uitzonderlĳke offroadkwaliteiten 03 De reclamecampagne voor de Discovery 2 benadrukte zĳn veelzĳdige prestaties on- en offroad
04 In 2014 werd de Discovery Sport gelanceerd, met een compact, aerodynamisch silhouet en een geavanceerde nieuwe bediening 05 Een vĳfde generatie
Discovery ziet het levenslicht met de introductie van de Discovery SVX in 2017. Met een grotere bodemvrijheid, hogere carrosserie- en wielophanging, meer
wielarticulatie en grote all-terrainbanden is dit de meest extreme Land Rover ooit: een SUV voor alle omstandigheden en elk terrein
50
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Eerste kleimodellen

Conran Design draagt

12 sept: driedeurs

voor Project Jay

bĳ aan karakteristiek

Discovery gelanceerd in

interieur

Frankfurt

Midden jaren tachtig schoof de Range Rover steeds verder op naar het hogere
segment met een nieuw vierdeurs model, automatische transmissie en steeds
luxere versies als de Vogue. Hierdoor ontstond er in de Land Rover-productlĳn
ruimte voor een nieuw model, tussen de noeste Defender en de luxueuze
Range Rover in. Dit nieuwe model moest alle offroadkwaliteiten van zĳn familieleden hebben, maar moest vooral veelzĳdig zĳn, met een prettig weggedrag
en een variabel, zevenpersoons interieur. Hĳ moest Land Rover groei bezorgen
en, nog belangrĳker, de balans in de modelreeks verder verleggen van praktisch naar begerenswaardig.
Project Jay, zoals de Discovery tĳdens de ontwikkelingsfase werd genoemd,
begon in 1986 en de eerste kleimodellen werden al in datzelfde jaar geproduceerd. Om de kosten en ontwikkeltĳd te
drukken en de vereiste prestaties te garanderen, werden de 100-inch wielbasis
“ De Land Rover
en een deel van het chassis van de Range
Discovery werd in
Rover als basis gebruikt. Desondanks
recordtijd ontwikkeld en
kreeg het nieuwe model een heel eigen
was direct vanaf
stĳl, een ontwerp waarmee de auto zich
het begin een groot
duidelĳk onderscheidde van de ongeveer
even grote Range Rover. Het visuele ontsucces. Van over de hele
werp dat in de Land Rover studio's werd
wereld kwamen lovende
ontwikkeld was zo succesvol dat elemenkritieken van
ten als de direct herkenbare asymmetriautojournalisten en de
sche achterkant ook in de vĳfde generatie
Discovery veroverde het
nog steeds gebruikt worden.

grootste deel van een
segment waarin Land
Rover niet eerder
vertegenwoordigd was.”

VEEL VRA AG

Project Jay mondde uit in de Discovery
die op 12 september 1989 tĳdens de internationale autotentoonstelling in Frankfurt werd onthuld. Het bewĳs dat het een
JAMES TAYLOR, SCHRIJVER,
Land Rover pur sang was werd direct ge‘LAND ROVER DISCOVERY’
leverd bĳ de medialancering in Schotland. Met een viercilinder 200TDi in politie-uitvoering werd een trein van 178 ton
voortgetrokken. Het jaar daarop maakte de Discovery zĳn debuut in de Camel
Trophy in Siberië. Sinds zĳn optreden daar wordt de auto nog steeds geassocieerd met zĳn beroemde 'Sandglow'-kleur.
Land Rover had, niet voor de eerste keer, de vraag naar het nieuwe model onderschat. In 1993 werd in de fabrieken in Solihull daarom een derde ploegendienst toegevoegd. Het jaar daarna maakte de Discovery zĳn entree in de VS
met een V8-benzinemotor. In 1998 waren er wereldwĳd al 348.621 Discovery’s
verkocht.

D I S C O -T E C H
Negen jaar na de lancering van de Discovery keerde Land Rover terug naar de
autobeurs in Frankfurt om er de tweede generatie te onthullen. Hoewel de Discovery Series II uiterlĳk veel op zĳn voorganger leek (het ontwerp behoefde maar
weinig aanpassingen), was er maar één paneel hetzelfde gebleven. Bovendien
beschikte de Series II over een reeks nieuwe elektronische hulpmiddelen voor de
bestuurder, waaronder Active Cornering Enhancement (ACE), die de grote offroader de wendbaarheid van een gewone personenauto gaf. Ook de terreinmogelĳkheden werden uitgebreid met technologie als de Hill Descent Control.
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1989

|

|

200TDi politie-uitvoering
trekt een trein van 178 ton

OP VALLEN D IN TER IEUR
Vanaf het begin wilde Land Rover de
Discovery een sterke eigen identiteit
geven zodat hĳ zich zou onderscheiden van de Range Rover, waarmee
hĳ dezelfde basis deelde. Daarom
werd de Conran Group van de Britse
ontwerpgoeroe Sir Terence Conran
gevraagd om een cabine te ontwerpen die uniek in zĳn soort was.
Conran overtrof alle verwachtingen met zĳn design en introduceerde
nieuwe ideeën zoals een uitneembare
tas in plaats van een centrale opbergbox. Zĳn voorstel voor een zonnebrilhouder midden op het stuur haalde
het uiteindelĳk niet. Het lichtblauwe
interieur is voor ons nu misschien een
beetje te veel van het goede, maar in
die tĳd vond men het er fantastisch
uitzien en Conran won er dan ook
een British Design Award mee.
De Discovery werd als driedeurs
geïntroduceerd (de vĳfdeurs volgde
een jaar later) om het onderscheid
met zĳn luxere stalgenoot nog eens
te onderstrepen. Verder had de Discovery ook opvallende graphics op
de zĳkanten en plaatstalen velgen,
wat bĳ een Range Rover uit den
boze zou zĳn. Later werden ze vervangen door lichtmetalen velgen.

FOTOGRAFIE: POPPERTOTO/GETT Y IMAGES (1)
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1990

|

|

Driedeurs 200TDi in

‘Varende’ Discovery voor

Camel Trophy door Siberië

Cowes Week regatta

|
Vĳfdeurs wordt
gelanceerd

1997
|
Automatische,
luchtgeveerde
niveauregeling voor
Discovery 2

01

01 De Discovery 1 (boven) werd in 1989 gepresenteerd
op de autobeurs in Frankfurt en in de herfst van 1998
opgevolgd door de Discovery 2 (onder) 02 Met het trekken
van een trein bewees de Discovery zĳn trekkracht en werd
het al snel een populaire trekauto 03 Ranulph Fiennes
achter het stuur van de Discovery tĳdens een expeditie
naar de legendarische verloren stad Ubar in 1991
02

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03

03

53

X X X X X X X

L E F T

1997

1998

|
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|

Introductie van Hill

Tweede generatie Discovery

Freelander komt op de

Descent Control in de

gelanceerd in Parĳs

markt in VS, Japan en het

2001

nieuwe Freelander

Midden-Oosten

|
Okt: driemiljoenste
Land Rover is een
Freelander V6

01

03

01

03

01 Overal thuis: De Discovery 1 in zĳn element 02 Offroad
te water! Een drĳvende Discovery tĳdens de Cowes Week
regatta in 1990 03 De deelname van de Discovery aan
de Land Rover G4 Challenge van 2003 en 2006 werd
gememoreerd met een speciale editie in Tangiers-oranje
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2003
|

|

Discovery V8 in de eerste

Speciale G4-editie in

G4 Challenge

Tangiers-oranje

2004

DE C E N NIA

D IS COVERY

2006

|

|

Lancering Discovery 3 met

Freelander 2

Terrain Response

gepresenteerd op British
Motor Show

Tĳdens de Land Rover G4 Challenge in 2003 gaven de deelnemende Discovery
V8-auto’s een demonstratie van hun kunnen in ruig terrein. De race werd
ondersteund door Discovery bedrĳfsauto’s die dienstdeden als mobiele garage.
De Series II werd lovend ontvangen door de pers, en het publiek dat fan
was geworden van de eerste Discovery toonde zich ook trouw aan dit tweede
model. In 2003 doken er spionagefoto's op van de derde generatie Discovery,
codenaam L319. Met 75 prototypes werd wereldwĳd een moordend testprogramma afgelegd, waaronder tests op het beruchte Nordschleife-circuit in
Duitsland. Het nieuws zorgde ervoor dat de verkoop van de Series II omhoogschoot, misschien omdat men dacht dat dit model niet verbeterd zou kunnen
worden. Er moesten zevenduizend extra exemplaren worden gebouwd.

F O T O G R A F I E : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 ) , G E T T Y I M A G E S ( 1 )

N I E U W E R E G E N E R AT I E S
Maar de Discovery 3 was wel degelĳk beter. Na de onthulling in 2004 in New
York kreeg het nieuwe model direct lof van alle kanten voor zĳn opvallende,
moderne uiterlĳk, ontworpen door Geoff Upex. Het was de eerste grondige
herinterpretatie van de auto in vĳftien jaar, maar karakteristieke onderdelen als de
knik in de daklĳn en de asymmetrische
achterkant werden behouden. Behalve
het frisse uiterlĳk kreeg deze derde ge“ De Discovery 3 was
neratie ook een compleet nieuw techmeer dan een stap
nisch ontwerp. Elk onderdeel was nieuw.
vooruit voor de
Het zelfdragende chassis was een
nieuw concept. Samen met de dubbele
Discovery: het was een
dwarsgeplaatste wieldraagarmen zorgde
gigantische sprong
het voor beter rĳgedrag op de weg en
voorwaarts. De auto was
ongekende prestaties offroad. Op de
niet alleen een stuk
langere wielbasis paste ook een ruimere
ruimer, maar ook veel
cabine, met meer plaats voor de derde –
capabeler geworden. Het
hogergeplaatste – stoelrĳ. Hierdoor hadden de passagiers op de achterste rĳ een
nieuwe model schoot
beter zicht op de prachtige landschapdirect door naar de top
pen die met een Discovery binnen bereik
van de grote offroaderkwamen.
klasse, onstuitbaar in
Net als de tweede generatie was ook
ruig terrein, en tegelijk
de vierde generatie, gelanceerd in 2010,
een subtiele variatie op zĳn voorganger.
comfortabel en relaxed”
Maar er waren nog altĳd onderdelen die
AUTOCAR MAGAZINE
eruit sprongen, zoals de wielkasten in de
kleur van de carrosserie, en niet van
zwart plastic zoals bĳ de Discovery 3. Het
belangrĳkste wapenfeit van de Discovery 4 was evenwel de nieuwe LR-TDV6
dieselmotor met dubbele turbo, die niet alleen de uitstoot met tien procent
verminderde maar tegelĳkertĳd het koppel, cruciaal voor betere offroad prestaties, met maar liefst 36 procent verhoogde. De technici van Land Rover
leverden hiermee een prestatie van formaat en het bewĳs dat emissiereductie
niets hoeft af te doen aan de capaciteiten van een Land Rover.
De Discovery 4 werd net zo populair als de drie generaties daarvoor, en op 29
februari 2012 rolde de miljoenste Land Rover Discovery van de band in Solihull.
De derde modellĳn van Land Rover bereikte deze mĳlpaal na 23 jaar, vĳf jaar
sneller dan de Defender. Om dit illustere feit luister bĳ te zetten werd de ‘Journey of Discovery' gelanceerd, een konvooi met Discovery's dat van de fabriek in
Engeland door vaak onherbergzame landschappen naar Beĳing in China reed,
hoofdstad van een land waar het autobezit nog relatief nieuw is voor de massa,

F R EE S PIR IT
De Land Rover Freelander was niet direct onderdeel van de Discovery-familie,
maar wel de voorloper van de premium
compacte SUV, de klasse die nu wordt
gedomineerd door de Discovery Sport.
De Freelander werd vanaf 1993 ontwikkeld en in 1997 gelanceerd. Met dit
nieuwe model introduceerde Land Rover
technologische vernieuwingen, die later
ook bĳ de andere modellen toegepast
zouden worden. Zo was het de eerste
Land Rover met een monocoque chassis,
onafhankelĳke wielophanging en een
dwarsgeplaatste motor, en het eerste
model met Land Rovers befaamde Hill
Descent Control-systeem.
De klanten waren heel enthousiast, en
al snel werd het Land Rovers snelst-verkopende model. Verder was de Freelander ook gedurende vĳf jaar de bestseller
SUV in Europa en tussen 1997 en 2005 de
bestseller SUV in het VK.
In 2006 kwam de Freelander 2 op de
markt. De innovatieve mechanische layout werd behouden, maar in vergelĳking
met zĳn voorganger was hĳ ietsje groter
en een stuk luxer. Hoewel de techniek
meer richting personenauto ging en de
cabine op het gezin was gericht, was het
nog steeds een zeer capabele Land
Rover, getuige zĳn deelnames aan de
Camel Trophy en de G4 Challenge.
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Freelander 2 TD4e

Discovery 4

Feb: De miljoenste

Apr: Discovery Vision

eerste SUV met slimme

debuteert

Discovery rĳdt naar

Concept onthuld

stop/start

Beĳing

maar waar Land Rovers met groot enthousiasme worden ontvangen. De expeditie bracht, heel toepasselĳk, een miljoen Britse ponden op voor het Rode Kruis.

EEN NIEUWE LOOK
Twee jaar later verscheen er een nieuwe concept car die de weg moest wĳzen
naar het volgende miljoen. De Discovery Vision Concept, ontwikkeld onder
Land Rovers Chief Design Officer Gerry McGovern, was voor de Discovery wat
de Range Stormer in 2004 was voor de Range Rover. Het model zinspeelde op
een nieuwe ontwerptaal voor de Discovery en het uitbouwen van het model tot
een eigen, karakteristieke familie binnen Land Rover.
De concept car werd in april 2014 onthuld tĳdens de autobeurs van New York.
De wereld hoefde niet lang te wachten op het eerste model, want nog geen half
jaar later kwam de nieuwe Discovery Sport uit: een compacte premium SUV die
een slag kleiner is dan het origineel, maar trouw blĳft aan de Discovery-formule.
Ondanks de compacte afmetingen biedt de veelzĳdige Discovery Sport nog
steeds zeven zitplaatsen. Daarnaast is hĳ ook uitermate capabel offroad, met
Land Rover-technologieën als All Terrain Progress Control om optimaal gebruik
te maken van zĳn aangeboren capaciteiten, zoals de verbeterde inloop-, uitloop- en break-over hoek. De Discovery Sport heeft ook een aantal onderdelen
die in de tĳd van Project Jay nog totaal ondenkbaar waren, zoals de zuinige
Ingenium-dieselmotor die slechts 4,7 l/100 km noteert, of de mogelĳkheid om
via het InControl Apps miljoenen tracks
op Spotify af te spelen.
In navolging van zĳn stamvader bĳ
“Met de Discovery Sport
de lancering in 1989 trok de Discovery
hebben wij 's werelds
Sport in 2016 een trein van 100 ton over
meest capabele en
een spectaculaire spoorbrug in Zwitserveelzijdige compacte
land. Later in 2016 werd de vĳfde generatie Discovery gepresenteerd tĳdens
premium SUV gebouwd.
(alweer) de autobeurs in Frankfurt, waar
Hij is niet alleen
ook de eerste Discovery was onthuld.
aantrekkelijk voor
De daklĳn en de asymmetrische achterbestaande klanten, maar
kant zĳn gebleven, maar de hoek van de
ook voor een hele groep
voorruit en de horizontaal geplaatste
mensen die misschien
achterlichten zorgen voor een veel dynamischer aanzicht.
nog nooit aan de
Daarnaast heeft men met deze vĳfde
aanschaf van een Land
generatie Discovery de meest radicale
Rover heeft gedacht”
technische verandering doorgevoerd
met een monocoque chassis dat voor
GERRY MCGOVERN,
85 procent uit aluminium bestaat en
CHIEF DESIGN OFFICER, LAND ROVER
480 kilo gewicht bespaart. Dit levert betere prestaties op elk vlak, van handling
tot brandstofverbruik en emissies.
Ook zĳn er een verschillende baanbrekende technische snufjes aan boord.
Wat zouden ze in 1989 bĳvoorbeeld hebben gedacht van een Intelligent
Seat Fold-systeem waarmee je via je smartphone op afstand de stoelindeling
kunt configureren?
Het idee achter Project Jay – de bouw van een veelzĳdige, capabele offroader – was destĳds meer dan zomaar een goed idee. Land Rover was er zĳn tĳd
ver mee vooruit, en in de loop van de jaren is het alleen maar relevanter geworden. De slim ontworpen, maatschappelĳk verantwoorde SUV is nu gemeengoed geworden.
Niet voor niets was de Discovery Sport Land Rovers bestverkochte auto in
2017. Die tweede miljoen zal niet lang op zich laten wachten.
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EEN ALL- N EW DIS COV ERY
Bĳ de presentatie van de vĳfde generatie Discovery in 2016, zei Land
Rover's Chief Design Officer Gerry
McGovern: “De All-New Discovery
biedt een nieuw blauwdruk voor de
grote SUV. Onze ontwerpers en ingenieurs hebben het Discovery DNA
ingrĳpend veranderd en dit heeft
een zeer begerenswaardige, extreem veelzĳdige en uitermate capabele premium SUV opgeleverd. Het
ontwerp creëert een emotionele
band tussen klant en voertuig. Door
onze heldere ontwerpstrategie zĳn
onze auto’s direct herkenbaar en
communiceren ze impliciet de belangrĳke waarden die wĳ delen met
onze klanten. De nieuwe Discovery is
een premium SUV die technische integriteit combineert met prachtige
proporties, perfecte detaillering en
sublieme afwerking.”
Jeremy Hicks, Managing Director
Land Rover UK, voegde hieraan toe:
“Dit nieuwe model bouwt verder op
het beste van het ontwerp, de veelzĳdigheid en de offroadcapaciteiten
van de Discovery. Een alleskunner
die in elk opzicht nog beter is dan
zĳn voorganger.”

RIG HT X X X X X X

|
Sept: Discovery Sport
aangekondigd

2015

2016

|

|

Discovery Sport krĳgt

Sept: De All-New

nieuwe Ingenium-motor

Discovery 5 wordt onthuld

|
Discovery Sport trekt trein in
navolging van stunt uit '89

01

01 Avonturier en Land Rover ambassadeur Bear Grylls is een groot fan
van de Discovery 02 De dynamische Discovery Sport is een populaire
nieuwe loot aan de stam 03 Naast de uitgebreide standaarduitrusting
zĳn er talloze opties en accessoires waarmee klanten hun Discovery
perfect kunnen afstemmen op hun actieve lifestyle
02
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NIEUWE ONTDEKKINGEN,
EEN NIEUWE HORIZON
Verschillende generaties van de Land Rover Discovery maakten naam in de spectaculaire
Camel Trophy en Land Rover G4 Challenge. Onelife praat met de voormalige
Trophy-directeur en het management van de G4 over de blijvende betekenis van
avontuur in onze moderne wereld
T E K S T

P A U L

F O T O G R A F I E
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AVO N TU U R

De eerste expedities met de vroege Series Land Rovers
en Defenders werden nog ingegeven door wetenschappelijk onderzoek, maar in latere decennia is het toch
vooral de drang naar avontuur geweest die nieuwe
generaties ertoe hebben aangezet om hun grenzen te
verleggen, nieuwe uitdagingen te zoeken en een bijzondere prestatie neer te zetten.
Rond een kampvuur in de sneeuw bij Eastnor Castle
nabij het Engelse Ledbury praten we over deze passie
voor avontuur met een select groepje dat hier meer over
kan vertellen dan de meesten van ons: Iain Chapman, tien
jaar lang deelnemer en directeur van de Camel Trophy;
Simon Day en Niki Davies, die de G4 opzetten; en Phil
Jones, Senior Experience Instructeur bij Land Rover. Zij
zijn hiernaartoe gekomen om hun ervaringen met ons te
delen en om nog een keer de voertuigen terug te zien
waar ze tijdens hun expedities op konden vertrouwen.
Iain Chapman is een stoere Schot met een no-nonsense mentaliteit. Een voormalig militair en enthousiast
duiker die wordt gezien als een van de meest ervaren
expeditieleiders die je kunt vinden. Terecht is hij tot op
de dag van vandaag trots dat de Camel Trophy nog
steeds wordt gezien als hét expeditie-evenement bij
uitstek voor landvoertuigen.
“We begonnen met een basisconcept van een
‘1000 mijl avontuur', maar al snel werden het tochten van
1600 mijl”, vertelt hij leunend uit het raam van de iconische Sandglow-gekleurde Discovery 1, in originele staat
met de geel-zwarte Camel Trophy belettering intact; de
auto die voor velen synoniem is geworden met het evenement zelf. “De auto's konden het aan, de deelnemers vonden het fantastisch en de pers had een prachtevenement
om over te schrijven. Avontuur was de nieuwe norm.”
De Camel Trophy werd in 1980 voor het eerst gehouden met drie Duitse teams die de beruchte Transamazonica aflegden. Al snel stond het evenement te boek als
de Olympische Spelen voor 4x4's. De rally vergde teamwork en doorzettingsvermogen van de deelnemers en
voerde hen door de meest onherbergzame streken ter
wereld. De uitdaging was om de grenzen van mens en
machine tot het uiterste te testen. Het was dan ook geen
wonder dat Land Rover zich in deze filosofie herkende en
reeds in 1981 sponsor werd.
Chapman werd in 1987 gevraagd om de leiding van
het evenement op zich te nemen, en bleef meer dan tien
jaar lang aan. In bijna elk land waar hij de race wilde houden, maakte hij handig gebruik van zijn achtergrond als
militair. “De contacten werden vaak gelegd via diplomatieke kanalen, vaak op het niveau van regeringsleiders”,
vertelt hij. “En als dat geen succes opleverde, dan
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klopten we aan bij de legergeneraal die in het gebied de
leiding had. En neem van mij aan dat daar soms gevaarlijke gasten tussen zaten!”
FAV O R I E T E V O E R T U I G
In 1990 voerde de Camel Trophy door Siberië, de eerste
keer dat daar zo'n rally gehouden werd en dit allemaal
dankzij de militaire contacten van Chapman. Maar dat was
niet de enige primeur in dat jaar van Glasnost en Perestroj
ka, want het was ook het jaar dat er een nieuw voertuig
meedeed: de Land Rover Discovery.
De Discovery gebruikte de Range Rover als basis en was
in potentie een fantastische offroader. De Camel Trophy
was zijn kans om zich te bewijzen op het wereldtoneel.
En die kans greep hij met beide handen aan. Na aankomst in de afgelegen stad Irkoetsk, na een reis van meer
dan 1600 kilometer over de uitgestrekte, onherbergzame,
met sneeuw bedekte Siberische toendra, maakten Chapman en zijn team de balans op. De technici van Land Rover
konden hem vertellen dat ze slechts twee procent van
de reserve-onderdelen nodig hadden gehad. De overige
98 procent zat nog in de originele plastic verpakking van
de fabriek!
Vanaf dat jaar stonden de Discovery's elk jaar tijdens
de Camel Trophy in het middelpunt van de aandacht,
behalve de laatste keer in 1998, toen hun rol werd over
genomen door de Freelander.

Boven: De Camel Trophy
was hét expeditieevenement bij uitstek
voor landvoertuigen
Rechtsboven: G4 Event
Director Niki Davies, G4
Competitions & Logistics
Director Simon Day en
Senior Land Rover
Experience Instructeur
Phil Jones waren nauw
betrokken bij de Land
Rover G4 Challenge van
2003 en 2006

EEN NIEUW EVENEMENT
Tien jaar later kwam de uiterst succesvolle Camel Trophy
ten einde. Maar Land Rover vulde het gat al snel met de
Land Rover G4 Challenge, die voor het eerst in 2003 van
start ging. De eerste editie telde 28 racedagen en werd
met zestien deelnemende landen verreden in de VS, ZuidAfrika en Australië. Beroemd is het verhaal hoe de winnaar, de Belgische straaljagerpiloot Rudi Thoelen, de
Range Rover die hij had gewonnen inruilde voor twee
Defenders.
De Land Rover G4 Challenge richtte zich niet alleen op
het organiseren van een zware offroad rally, maar ook op
het reduceren van de impact op het milieu. Er lag evenveel
focus op de buitensporten als op het offroad programma.
Terwijl hij zich met een van de originele G4 Discovery's in Tangiers-oranje op de foto laat zetten, legt voormalig G4 Competitions and Logistics Director Simon Day
uit wat de gedachte hierachter was: “Als merkevenement
moesten wij zorgen dat we opvielen tussen al die multi
sponsorevenementen. Daarom moest de Challenge uniek
zijn in zijn uitstraling en een geloofwaardige opvolger
van de Camel Trophy.”

FOTOGRAFIE: GETT Y IMAGES
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Tegelijkertijd moest de G4 ook zichzelf kunnen bedruipen,
vertelt voormalig Event Director Niki Davies: “G4 moest
de eigen kosten kunnen dekken en tegelijk de capaciteiten onderstrepen van een product dat synoniem is met
avontuur. Ik ben trots dat dit allemaal is gelukt.”
De tweede Challenge werd in 2006 gehouden in Thailand, Laos, Brazilië en Bolivia. Na zijn overwinning verklaarde de Zuid-Afrikaanse coureur en avonturier Martin Dreyer:
“De Land Rover G4 Challenge was de beste ervaring van
mijn leven. Er is niets dat ook maar in de buurt komt, zo
overweldigend was het.” De Australische deelneemster
Alina McMaster viel hem bij: “Het was een ongelooflijke
ervaring. Ik ken geen ander evenement waar je zoveel verschillende, uitdagende opdrachten moet doen. Het was
de perfecte rally.”

“A V O N T U U R
BEGINT MET
EEN DROOM,
I N S P I R AT I E O F
EEN SPELING
VA N H E T L O T.
H E T AVO N T U U R
WACHT OP JE,
JE KUNT HET
A LT I J D
A A N G A A N .”
S I M O N D AY, D I R E C TO R ,
LAND ROVER G4 CHALLENGE

DE SPIRIT LEEF T VOORT
Land Rovers avontuurlijke spirit is nog springlevend, dat
zie je terug in de wereldwijde activiteiten van de Land
Rover Experience. Maar is de tijd ook rijp voor de terugkeer van het pure avontuur, een groots opgezet expeditie-evenement? Iain, Simon en Niki geloven van wel.
“Ik zie een toekomst voor een Camel Trophy-achtig
evenement, maar dan gericht op de deelnemers,
ondersteund door 4x4-voertuigen en met een duidelijk
doel”, zegt Iain.
Niki, die tegenwoordig de merkactiviteiten van
Jaguar Land Rover in het VK coördineert, is het met hem
eens. “Avontuur is relevanter dan ooit tevoren”, zegt ze.
Simon, die nu zijn eigen succesvolle evenementen
bureau leidt, voegt toe: “Avontuur wordt niet per se
bepaald door het extreme. Het begint met een droom,
inspiratie of een speling van het lot. Er gebeurt iets,
mensen presteren iets en daarmee creëer je een verhaal.
Uiteindelijk gaat het om het verhaal, het delen of
geheimhouden van de momenten die jou hebben beïnvloed of veranderd, die jou en je teamgenoten hebben
gevormd. Het avontuur wacht op je, je kunt het altijd
aangaan.”
Er hangt nostalgie in de lucht, terwijl ze hier in de
sneeuw en geflankeerd door de klassieke Land Rovers
hun verhaal doen. Het lijkt even of de rally's nog steeds
gehouden worden en ze zo weer achter het stuur van
auto’s van toen kunnen springen. Klaar voor de volgende
etappe, het grote avontuur achterna.
ONT D EK M EER
over deze bijzondere expedities en de avonturiers die deelnamen.
Zoek op “Legends Reunited – Land Rover 70th Anniversary” op
YouTube of ga naar http://bit.ly/LandRover70

AVON TUUR VOOR E E N
G OED DOEL
De Fifty 50 Challenge werd in
1998, op de kop af twintig jaar
geleden, door werknemers van
Land Rover geïnitieerd om het
vijftigjarige jubileum van het merk
te vieren. Het ambitieuze doel was
om in vijftig dagen vijftig landen
aan te doen en vijftigduizend pond
in te zamelen voor UNICEF.
Tijdens de speciale bijeenkomst
die Onelife op Eastnor
georganiseerd had, beleefden
twee vooraanstaande leden van
het team – voormalig
hoofdontwerper Peter Crowley
en technicus Stuart Martin – een
weerzien met twee van de vier
auto’s die in de Fifty 50 Challenge
waren ingezet: Goldilocks, een
Defender 110 die zo werd
genoemd vanwege de gouden
jubileumlak; en Baby Bear, een van
de drie Freelanders die meereed.
Stuart Martin: “Er hadden zich
31 collega’s opgegeven. Na
maanden voorbereiding, allemaal
buiten werktijd, hadden we het
voor elkaar. Uiteindelijk haalden
we meer dan dubbel zoveel geld
binnen en bezochten we 56
landen. Het was een prachtige,
menselijke manier om Land Rovers
vijftigste jubileum te vieren, en een
groots avontuur!”
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Men zegt wel dat reizen de
enige verrijking is die je kunt
kopen, dus doet u er goed
aan om uw tijd te investeren
in ervaringen die u de rest
van uw leven zullen bijblijven
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Als Land Rover-eigenaar bent u uitstekend uitgerust
om bijzondere reizen buiten de platgetreden paden te
maken, uw horizon te verbreden en dierbare, langdurige herinneringen op te doen. Maar wilt u niet eens een
stapje verder gaan en heerlijke avonturen beleven op
spectaculaire locaties over de hele wereld en in het
gezelschap van gelijkgestemde zielen?
Met de Adventure Travel-reizen biedt Land Rover
Experience u de mogelijkheid om zeer uiteenlopende
bestemmingen en culturen te verkennen, terwijl u van
een luxe gastvrijheid geniet. Professionele instructeurs
staan u bij om op uitdagend terrein het beste uit de uitzonderlijk capabele Land Rover-voertuigen te halen. Ze
brengen hun expertise op u over om uw rijvaardigheid
op te poetsen in de ruige, rotsachtige Noord-Amerikaanse canyons, de uitgestrekte Afrikaanse woestijnduinen
en de adembenemende sneeuw binnen de poolcirkel.

U TA H
Beleef een vijfdaags avontuur in het unieke rode rotslandschap nabij de stad Moab, dat u het best verkent
achter het stuur van een Discovery, Range Rover of
Range Rover Sport. Dit is de perfecte bestemming voor
liefhebbers van de ultieme offroaduitdaging: drie volle
dagen autorijden, plus relaxen in het comfortabele
boetiekhotel Red Cliffs Lodge.

NAMIBIË
De Discovery is ook het ideale voertuig om door Afrika
te trekken. Verken de weidse, mysterieuze landschappen
van Namibië, van de kustwoestijn tot de majestueuze
wildreservaten. U heeft de keus uit twee geweldige
belevenissen, beide met overnachtingen in luxueuze
lodges, resorts en hotels.
Bij de Namibia North Tour ligt de nadruk op de
wildsafari. U bezoekt het Etosha National Park waar u
allerlei dieren, waaronder olifanten, in hun natuurlijke
omgeving ziet. De Namibia South Tour combineert wild
spotten en opmerkelijke geologische fenomenen met
ritten door de Namib- en Kalahariwoestijn en door het
Namib-Naukluft Park.

ICE ACADEMY
De Ice Academy heeft het Silverhatten Hotel in het
Zweedse Arjeplog als uitvalsbasis. Hier krijgt u een warm
welkom en geniet u van een uitstekende keuken. U heeft
de keus uit verschillende cursussen om uw rijvaardigheden aan te scherpen. Achter het stuur van een keur aan
voertuigen, waaronder de Range Rover Sport en de
Range Rover Velar, begeeft u zich op een bevroren meer
en in de met sneeuw bedekte Scandinavische wildernis.
M EER W ET EN?
Kijk op landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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“ W E S TA A N A A N D E V O O R A V O N D V A N E E N
REVOLUTIE OP MOBILITEITSGEBIED:
AUTONOME, VERBONDEN, ELEK TRISCHE
AU TO ’ S . D E S N E L H E I D WA A R M E E D E
A U T O W E R E L D V E R A N D E R T, I S O P W I N D E N D
EN WIJ ZETTEN ONS VOLLEDIG IN VOOR
O N Z E K L A N T E N . VA N A F 2 0 2 0 I S I E D E R E
NIEUWE LAND ROVER ELEKTRISCH.

MOBILITEIT IN DE TOEKOMST
Z A L V E R R E VA N S A A I Z I J N . O N Z E
A U T O ’ S H E B B E N PA S S I E E N E M O T I E , Z I J N
O P V A L L E N D , B E G E E R L I J K , C A PA B E L
A L S A LT I J D E N O N D E R S C H E I D E N Z I C H
V A N D E M A S S A”
DR. RALF SPETH
CEO, JAGUAR LAND ROVER
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Als Chief Design Officer van Land Rover is Gerry McGovern het brein achter de
opvallendste en succesvolste creaties van het merk. Dylan Jones,
hoofdredacteur van het Britse GQ, sprak McGovern over technologie, inspiratie
en minimalistisch design in het modernistische tijdperk
T E K S T
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Gerry McGovern volgt zo zijn eigen wetten: hij is een
harde leermeester, veeleisend en ambitieus. Regels zijn
er echter om overtreden te worden en hij kijkt even kri
tisch naar zijn eigen overtuigingen als die van de vele
mensen met wie hij werkt.
Sinds zijn terugkeer bij Land Rover in 2004, na uit
stapjes naar Chrysler, Peugeot, Rover en Ford, is
McGovern erin geslaagd om Land Rover als merk
opnieuw uit te vinden en een reeks opvallende produc
ten voor de 21e eeuw neer te zetten. Eerst was er de
Evoque, toen de geheel nieuwe Range Rover, de Range
Rover Sport, de nieuwe Discovery en de compacte Dis
covery Sport. En natuurlijk de Velar, zijn meest minima
listische creatie tot nu toe. Een nieuwe incarnatie van
de Defender staat op stapel, evenals een reeks nieuwe
modellen, die onze mening over het merk radicaal zul
len veranderen.
In McGoverns eigen woorden is het startpunt een
visie, en aan de basis daarvan ligt een fundamenteel
begrip van het moderne voertuig als een object van zijn
tijd wat betreft technologie, constructie en design.
Maar bovenal dient het begeerlijk te zijn.
DJ: Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in technologie?
GM: Voor mij is technologie een werktuig. Ik ben
geïnteresseerd in technologie die design ondersteunt
en niet zozeer technologie om de technologie zelf. Ik
vind overgecompliceerde technologie irritant. Als je
een product gebruikt, kijk je naar de totaalervaring en
voor mij gaat het om de emotionele band die je
ermee hebt. Als de technologie die band versterkt,
dan is dat heel mooi, maar de technologie moet het
design faciliteren. Het ideaal is dat technologie het
designproces versnelt. Computers hebben onze crea
tiviteit vergroot doordat we dingen sneller gedaan
krijgen. Maar uiteindelijk zetten we technologie in
om het verlangen naar het product te vergroten: om
het veiliger, sneller en in ons geval modernistischer
te maken.
Je lijkt geobsedeerd te zijn door modernisme, door
het continu verfijnen en aanscherpen van je visie.
Modernisme is een filosofie, een beweging, een design
68

aanpak die vooruitkijken omarmt. In die filosofie ligt
een reducerende aanpak besloten, en voor mij bete
kent dit dat je het overbodige en onnodige weglaat.
Dat was duidelijk het geval met de Velar, en met name
dan het interieur, waar we met opzet overbodige design
trekjes hebben weggehaald. Ik denk dat er in de auto
industrie verder niemand is die het modernisme volledig
heeft gebruikt. Als ik sommige
auto’s zie, lijkt het wel of Zorro
bezig is geweest met een lijntje
hier, een lijntje daar, een totale
“U I T E I N D E L I J K
visuele chaos.
Goed design begint met
ZETTEN WE
optimale proporties. Heb je die
TECHNOLOGIE IN
eenmaal bereikt, dan is het net
als met een maatkostuum. Als
OM HET VERLANGEN
je het heel goed snijdt en de
proporties kloppen, dan komt
NAAR HET PRODUCT
het allemaal goed. Als je aller
TE VERGROTEN:
lei lijnen en details toevoegt,
dan maak je het alleen maar
OM HET VEILIGER,
verwarrend.
Zo werkt het voor mij ook
SNELLER EN IN
met architectuur. Ik heb nooit
begrepen waarom sommige
H E T G E VA L VA N D E
mensen zo graag in een huis
VELAR MODERNER
wonen dat aanvoelt alsof het
tweehonderd jaar geleden is
TE MAKEN”
gebouwd. Waarom zou je niet
de toekomst vieren?
GERRY MCGOVERN
Wat technologie in dit
opzicht heeft gedaan is ons in
staat stellen om dingen te ont
wikkelen die daadwerkelijk vooruitkijken, in plaats van
achterom te kijken.

De Velar (rechts) is
Gerry McGoverns meest
minimalistische creatie
tot nu toe. Het interieur
is met opzet vrij
van niet-essentiële
designelementen

Je bent nogal een pietje-precies en eist veel van je
team. Ben je vaak teleurgesteld in de beperkingen
van het productieproces?
In veel opzichten is autodesign altijd ondergeschikt
geweest aan de techniek. Er was wel een besef dat
design belangrijk was voor de aantrekkingskracht van
een product, maar ik denk niet dat er zoveel creatief
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Svilne effrebatiam in
dientem morbitu ssentem
perdint erimistaren aperi
in speremovehem te.

GE RRY

MCGOVERN

INTERVIEW

Te veel keus schept
verwarring. Door de
SVAutobiography
(rechtsonder) eenvoudig
en overzichtelijk te
maken is een oase van
rust ontstaan, aldus
McGovern

denkvermogen in werd gestoken als misschien had
gekund. De opzet van een bedrijf maakt een enorm
verschil voor het designethos. Als de mensen aan de
top goed design niet naar waarde schatten, dan zal dat
bedrijf ook geen goed design produceren.
Een van de voordelen bij Land Rover is dat het
belang van design wel wordt erkend. Je moet desig
ners in staat stellen om een optimale bijdrage te kun
nen leveren en ze moeten binnen de structuur eenzelf
de verantwoording hebben, zodat ze gelijkwaardig zijn
aan de andere disciplines, met name techniek.
Je begint bij de basis en dat is je
visie. Als je die eenmaal hebt, dan
kunnen de technici zien wat je wilt
en daarnaartoe werken. Er zullen
altijd compromissen zijn, dus gaat
het erom dat je een goede relatie
“ M E T E E N A U T O
met de technici onderhoudt. Ik
weet nog dat we tien jaar geleden
ONTWERP JE
nooit wielen groter dan 20 inch
EEN MODERN
zouden hebben gehad. Dat kon
niet eens, want die hadden de
O B J E C T. W A A R O M
ophanging niet kunnen dragen. Nu
is ons gemiddelde wiel 22 inch,
ZOUDEN WE DE
dus je moet blijven proberen en de
mensen overtuigen.
E S T H E T I E K VA N

HET VERLEDEN
REPLICEREN?”
GERRY

Hoe belangrijk is het om te
reduceren?
Als je naar de winkel gaat om een
horloge of bepaald kledingstuk te
MCGOVERN
kopen, en je kunt uit wel vijftien
versies kiezen, dan denk je al snel,
“Laat maar, er is te veel keus.” Je
moet die keuzes reduceren. Maak
het eenvoudig, begrijpelijk en breng de mensen niet in
verwarring. Neem de SVAutobiography. Die voelt van
binnen aan als een luxehotel en dat gevoel wil je niet
ondermijnen. De oase van rust is bijna een verlenging
van je huis en die illusie wil je niet doorbreken. Voor mij
moet een auto een object van verlangen zijn en als je
dat tot zijn essentie terugbrengt, heb je meer kans om
te zien wat natuurlijke schoonheid is.
Hoe belangrijk is erfgoed en gevoel voor historie in
autodesign?
Als je minimalisme tot in het extreme doorvoert, hou je
iets klinisch en steriels over, zonder enige artisticiteit. Je
moet dus voorzichtig zijn dat je het niet te ver door
voert. Voor een modernist ben ik vrij eclectisch. Ik hou

van mid-century Italiaanse decoratieve kunst – Gio
Ponti en meer van zijn tijdgenoten waren lang niet zo
klinisch als Mies van der Rohe. Je moet het een beetje
variëren. Maar met een auto ontwerp je een modern
object dat relevant moet zijn voor de wereld waarin we
leven en daarom vind ik het onzin om te praten over
het verleden en iconen die de auto zijn voorgegaan.
‘Icoon’ is een woord waar je lang over kunt discussiëren. Wat is een icoon?
Met de Defender is er een duidelijk gevoel dat je het
verleden moet erkennen, maar er is zoveel veranderd
sinds het begin en de nieuwe versie krijgt te maken met
veranderingen in de technische mogelijkheden, pro
ductieprocessen, regelgeving, aerodynamica, de
manier waarop mensen nu werken en de levens die
ze leiden. Dat zal een enorme invloed hebben op het
design, en het automatisch bij het origineel wegdrijven.
Waarom zouden we de esthetiek van het verleden
repliceren? Het is juist de kunst om te vatten wat de
essentie van de auto in deze tijd betekent. We moeten
ons niet al te krampachtig vasthouden aan wat
geweest is.
Nemen de designmogelijkheden exponentieel toe bij
het vooruitzicht op een elektrische auto?
Absoluut. De motor valt weg, dus heb je niet meer te
maken met de traditionele indeling in twee of drie
gedeelten. Momenteel is de overweging om er of één
geheel van te maken of de besturing helemaal voorin
te plaatsen. Maar dat geeft naar mijn mening niet de
meest gewenste proporties. Het wordt interessant om
te zien welke richting men ingaat.
Hoe dan ook, mensen kopen geen aandrijvingsys
teem of elektromotor, ze kopen een product. Wat mij
betreft moeten al onze producten een bepaald ver
langen losmaken. Ik ben ervan overtuigd dat de emo
ties die een product oproepen, of het nu een horloge,
een auto of wat dan ook is, bepalend zijn. Het gevoel
als je ernaar kijkt. Wat gaat er door me heen? Wil ik
het hebben?
Dat gevoel moet tot lang na de aankoop aanhou
den. Het is mijn bezit, ik gebruik het, ik zit er elke dag
in, maar is dat gevoel gebleven? Voel ik datzelfde ver
langen? Doet het nog wat het moet doen? Heb ik er
een langdurige band mee opgebouwd?
Dylan Jones OBE is hoofdredacteur van GQ, GQ Style en GQ.com.
Hij is voorzitter van de London Fashion Week Men’s, commissaris van het
Hay Festival en auteur van de bestseller David Bowie: A Life
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We staan aan de vooravond van een technologische
revolutie. De komende twee decennia rijden onze auto’s
niet alleen steeds vaker elektrisch, ze rijden ook zichzelf
en helpen ons met allerlei dagelijkse klusjes
T E K S T
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“DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN
BIEDEN DE BESTUURDER MEER,
NIET MINDER. ZE ASSISTEREN
ONS EN VERBETEREN DE COMPLETE
RIJERVARING”
TONY HARPER, DIRECTOR OF ENGINEERING RESEARCH,
JAGUAR LAND ROVER

gps
Er is nog nooit een tĳd geweest waarin er zoveel verandert op onze wegen. Niet vanwege files of wegwerkzaamheden, maar door de nieuwe mogelĳkheden die technologie ons biedt. “We staan met z’n allen aan de vooravond
van een technologische revolutie”, zegt dr. Ralf Speth,
CEO van Jaguar Land Rover. Waardoor die revolutie
gekenmerkt zal worden? “Autonome, ‘connected’ elektrische auto’s.”
De voorhoede van deze revolutie herken je misschien
niet direct: een Range Rover Sport die door het drukke
verkeer door het centrum van Coventry rĳdt. Het lĳkt misschien een normale auto, maar er zit niemand achter het
stuur. Het ritje is onderdeel van de eerste proef met autonome, connected auto’s op de openbare weg in Engeland.
Hierbĳ test Jaguar Land Rover een reeks van nieuwe technologieën die het op de markt wil brengen.
Autonoom rĳden staat nog in de kinderschoenen, maar
heeft een gouden toekomst. Het Britse Centre for Connected and Autonomous Vehicles voorspelt dat er tegen 2035
in het VK per jaar zo’n 3,7 miljoen geautomatiseerde voertuigen verkocht zullen worden. Wereldwĳd zal halverwege
de jaren 2030 een op de acht nieuwe voertuigen autonoom zĳn.
Een behoorlĳk aantal zal ook elektrisch rĳden. De Britse
netbeheerder voorspelt dat in 2050 negentig procent van de
nieuwe auto’s in Groot-Brittannië elektrisch is. Net als in de
ontwikkeling van autonome auto’s speelt Jaguar Land Rover
ook een leidende rol in de elektrische revolutie. Dit jaar rolt
de eerste volledig elektrische performance SUV, de Jaguar
I-PACE, van de band, en in 2020 “is er een elektrische variant voor elke nieuwe Land Rover modellĳn, waarmee we
onze klanten nog meer keuze geven”, aldus dr. Speth.
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Maar het elektrisch rĳden is al onderweg. De plug-in
hybride elektrische voertuigen van Land Rover (PHEV’s) zĳn
een eerste concrete stap, waarbĳ het vermogen en de
mogelĳkheden van een verbrandingsmotor met een elektrische motor worden gecombineerd. De PHEV-aandrĳving
wordt de komende jaren voor verschillende Land Rovermodellen geïntroduceerd, en is nu al een optie voor de
Range Rover en Range Rover Sport.
De PHEV-technologie zorgt dat het vermogen en de
prestaties van de verbrandingsmotor behouden blĳven –
of zelfs verbeterd worden – en voegt de milieuvoordelen
van groene technologie toe. Klanten kunnen hierdoor vergroenen zonder toe te hoeven leggen op prestaties. De
elektrische motor in de Range Rover PHEV en de Range
Rover Sport PHEV heeft bĳvoorbeeld een elektrisch bereik
van 51 kilometer en zorgt voor een preciezere overdracht
van het koppel dan een verbrandingsmotor. Hierdoor trekt
hĳ nog gemakkelĳker weg op slechte ondergronden die
weinig grip bieden. En met behulp van regeneratief remmen combineren beide PHEV-modellen efficiëntie met
optimale wegprestaties. Dit zĳn allemaal elementen die
de toekomst van de auto gaan bepalen, en Jaguar Land
Rover speelt hierin een leidende rol.
De tests met autonoom rĳden in Coventry zĳn hierin
de volgende stap. Zĳ geven ons een glimp van wat ons na
deze generatie hybride auto’s te wachten staat.
“Er zĳn heel veel dynamische elementen die de auto
moet waarnemen en waarop hĳ moet reageren, maar we
gebruiken alle data uit deze tests om onze systemen verder te ontwikkelen en te zorgen dat ze met al die elementen rekening houden”, zegt Gemma Warton, Research
Engineer bĳ Jaguar Land Rover.
Die data, verzameld en verrĳkt om de automatische systemen aan boord te helpen, spelen een essentiële rol in het
bereiken van ‘autonoom niveau vier’. Dit betekent dat een
auto elk aspect van het rĳden in drukke steden kan uitvoeren
zonder interventie van een menselĳke bestuurder. Dat is de
visie van Jaguar Land Rover voor de komende tien jaar.
Maar het streven naar autonoom rĳden is meer dan
alleen het vervangen van de bestuurder, zo legt Jaguar
Land Rovers Director of Engineering Research Tony
Harper uit. “Nieuwe technologieën bieden de bestuurder
meer, niet minder. Ze assisteren ons en verbeteren de
complete rĳervaring.”
In die visie werd onder meer een intelligent, AI-ondersteund stuur met spraakactivatie ontwikkeld, dat luistert
naar de naam Sayer – vernoemd naar de ontwerper van
de eerste Jaguar E-Type. Sayer is een onderdeel van de
Jaguar FUTURE-TYPE concept car, die een visie op de toekomst van het autorĳden biedt. Het stuur is een ‘connected’ apparaat dat je helpt om honderden taken uit te voeren, van het maken van een boodschappenlĳstje tot het
rĳden naar de supermarkt. Het laat zien hoe het toekomstige rĳden er misschien uit zou kunnen zien.
Technologie ontwikkelt zich razendsnel, en de toekomst
van autorĳden is als een slingerweg vol spannende, onverwachte wendingen, maar altĳd met de belofte van een
geweldig uitzicht na de volgende bocht.
MEER WETEN
Zoek op Land Rover PHEV
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Met nieuwe autotechnologie
verandert ook ons weggebruik.
Op de Britse wegen rĳden nu
37,5 miljoen auto’s rond, veertig
procent meer dan in 1996.
Terwĳl de wegen steeds drukker worden, worden wĳ als automobilisten steeds milieubewuster
en gaan we onze auto’s op een
andere manier gebruiken.
Lyft, de snelst groeiende ritdeelspecialist in de VS, speelt een
leidende rol in deze verandering.
Het bedrĳf, opgericht in 2012,
verbindt chauffeurs met passagiers via een app. Deelnemers
kunnen een rit delen in ruil voor
betaling. Lyft opereert in 350 Amerikaanse steden en heeft zĳn diensten onlangs ook naar
Canada uitgebreid.
In juni 2017 kondigde Jaguar
Land Rover een investering aan
van 25 miljoen dollar in Lyfts techfonds InMotion Ventures, om Lyft
te ondersteunen in zĳn expansie
en de ontwikkeling van nieuwe
technologie.
Sebastian Peck, algemeen
directeur van InMotion, zei het
volgende over deze belangrĳke
stap: “Persoonlĳke mobiliteit en
slim transport zĳn voortdurend in
ontwikkeling. Deze nieuwe samenwerking biedt ons een platform
om onze connected, autonome
diensten verder te ontplooien.”
Jaguar Land Rover en Lyft
werken samen aan diverse projecten waaronder het testen van
autonome voertuigen. Lyft-bestuurders en passagiers kunnen
gebruikmaken van een vloot van
betrouwbare en comfortabele
auto’s van Jaguar Land Rover.
Meer informatie op lyft.com
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“Als je hier crasht, ben je er geweest”,
zegt dhr Wang, Chief Engineer van
Nationaal Park Tianmen in China. Maar
dat weerhoudt Land Rover er niet van
om alle eerdere extreme uitdagingen te
overtreffen om de capaciteiten van de
nieuwe Range Rover Sport Plug-in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV) te bewijzen
T E K S T G E O F F P O U L T O N
F O T O G R A F I E D O M R O M N E Y

De mist hangt als een klammig gordijn in de vroege ochtendlucht
rond de Tianmenberg in de Chinese provincie Hunan. De in Nederland geboren en getogen Ho-Pin Tung, Formule E-coureur van
Jaguar Racing, winnaar van zijn klasse in de 24 Uur van Le Mans en
voormalig F1-testcoureur, kruipt achter het stuur van de Range Rover
Sport P400e (PHEV). Terwijl de adrenaline door zijn lijf giert, steekt
hij zijn duim omhoog richting het team naast de auto. Hij ademt
diep in en bereidt zich voor op de moeilijkste test van zijn carrière,
een race op leven en dood van twintig minuten.“De Dragon Challenge is het gevaarlijkste wat iemand van Land Rover ooit heeft
ondernomen”, zegt Phil Jones, Land Rover Experience Expert bij
Jaguar Land Rover Experience, die veel voorbereidend werk heeft
verricht. Op de 1500 meter hoge kalkstenen top van de Tianmen
staat de Heaven’s Gate: een boog van 55 bij 130 meter waardoor
je de hemel ziet. Deze spectaculaire locatie is een populaire toeristenattractie die je bereikt door 999 treden te beklimmen. Negen
is in China een geluksgetal, dat staat voor fortuin en eeuwigheid.
Bezoekers kunnen de trap bereiken na een tocht van een half uur
met een magnifieke kabelbaan of per bus langs 99 bochten over
een 10,9 kilometer lange weg die tegen de bergwand is gekleefd.
Officieel heet hij Tongtian Avenue, maar de meesten noemen hem
‘The Dragon’. Normaal gesproken mogen hier alleen pendelbussen
met toeristen rijden, al heeft een select groepje auto’s ooit toestemming gekregen om de Dragon op te racen. Wat niemand ooit
heeft geprobeerd is om gewoon door te rijden – 999 treden op
naar de Heaven’s Gate. En zo was de Dragon Challenge geboren.
“Ik kon mijn oren niet geloven toen ik ervan hoorde”, zegt Ho-Pin
Tung, die Chinese ouders heeft maar in Nederland is geboren.
“Ik was bekend met de locatie en had dit nooit voor mogelijk
gehouden. Een deel van de trap klimt met 45 graden. Dat is
ongelooflijk steil.”
Gesloten weg. Professionele coureur. Probeer deze rit niet zelf.
Auto uitgerust met optionele offroadbanden.
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Ho-Pin Tung heeft Chineze ouders maar
is in Nederland geboren. In 2017 werd
hij de eerste Chinees die een klasse in
de 24 Uur van Le Mans op zijn naam
schreef. Hij is tevens Formule E-coureur
bij Jaguar Racing

DE UITDAGING:

9 9 B O C H T E N OP

DRAGON OM DE TIANMENBERG TE BEKLIMMEN...

E E N S TA PJ E H O G E R
De trap zelf is relatief nieuw en geen eeuwenoud monument,
waardoor Phil Jones en zijn team dachten dat het wel te doen was.
“We stuurden een Chinese collega naar de locatie om de stijghoek
te meten en ons meer informatie te sturen. Op basis daarvan en
diverse satellietfoto’s hebben we een sectie van de trap op ons
testcircuit in Gaydon in Groot-Brittannië nagebouwd om te zien
hoe de auto zich op een helling van 45 graden zou houden.”Het
team koos bewust voor de P400e, die een elektromotor van 85 kW
met een 2,0-litermotor combineert, en intelligent tussen de twee
kan switchen. De elektrische aandrijving biedt direct koppel, wat
handig is als je uit de haarspeldbochten van de Dragon stuurt en
essentieel is om de 999 treden op te komen. Na de eerste tests in
Gaydon en vele maanden waarin de benodigde vergunningen van
de plaatselijke overheid werden verkregen om de uitdaging aan te
gaan, vloog Jones naar China om de locatie met eigen ogen te
aanschouwen. “En toen kreeg ik toch mijn twijfels”, zegt hij.
“Toen ik onder aan de trap stond en naar de Heaven’s Gate keek,
was mijn eerste gedachte: ‘Waar ben ik in hemelsnaam aan
begonnen?’” Jones zette echter door en na verdere berekeningen
te hebben uitgevoerd, keerde hij terug naar Engeland, niet honderd procent overtuigd dat het zou gaan lukken, maar zeker
genoeg van de zaak om door te zetten.
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Voordat hij de uitdaging aannam wilde Ho-Pin zeker weten dat de
locatie niet zou worden beschadigd. “Het is een iconische, cultureel belangrijke plek, dus dat vond ik als Chinees van wezenlijk
belang. Toen mijn zorgen waren gesust, begonnen we met trainen.”
Met meer dan tien jaar race-ervaring was Ho-Pin ervan overtuigd
dat hij de 99 bochten van de Dragon aankon. De 999 treden waren
echter andere koek. “De eerste keer dat ik de helling van 45 graden op Gaydon opreed, klopte mijn hart sneller dan bij een kwalificatieronde op Le Mans. Het is alsof je verticaal omhoog rijdt; je ziet
alleen maar lucht voor je.”Na de eerste tests besloot Phil Jones
dat, aangezien er meer dan vierhonderd treden met een hoek van
45 graden waren, de auto gezekerd moest worden voor geval er
problemen waren. Er werden veiligheidskabels bevestigd; één aan
de top van de trap en één aan de voet, beide met een eenrichtingskoppeling die kon voorkomen dat de auto achteruit zou rollen.
Nadat de Britse testritten waren afgerond, toog het team naar
China om op locatie de laatste tests te doen. Hoewel de veiligheidskabels uitvoerig getest waren in Gaydon, moesten ze zichzelf
nog bewijzen op de 999 treden naar de Heaven’s Gate, waar het
kleinste probleem de ernstigste gevolgen kon hebben. Het was
Phil Jones die de Range Rover Sport voor het eerst op een sectie
van de steile helling zou testen. “Bij de eerste poging maakte ik
niet genoeg snelheid, maar de kabels werkten perfect.”
Dat was een geruststellende gedachte voor Ho-Pin Tung toen
hij de ochtend van de uitdaging op de Dragon aan de start verscheen. De plaatselijke bevolking heeft het niet op de Dragon.
Normaal gesproken zijn het alleen de door de wol geverfde buschauffeurs die de blinde bochten, steile kalkstenen rotswanden
en diepe ravijnen trotseren.
Maar voor het park opent, is de
...EN VERVOLGENS
weg verlaten en voelt Ho-Pin
zich in zijn element. “Voor mij
TEGEN DE TRAP MET
is het net een stratencircuit.
De auto rijdt sportief en ligt
rotsvast in de bochten.”

999 TREDEN
OP NAAR DE
‘ H E AV E N ’ S G AT E ’

CHA LLENG E

KLOPPEN OP DE
HEMELPOORT

Na 10,9 kilometer bereikt hij de
onderste van de 999 treden
naar de Heaven’s Gate. Nu
begint de ware test. Het vergt bijzonder nauwkeurige stuurmanskunsten om de auto de eerste treden op te rijden. “Het onmiddellijke vermogen van de elektromotor is ideaal voor dit gedeelte”,
vertelt Ho-Pin. Vervolgens is het in één keer doorduwen naar de top.
“Het is ontzettend zwaar om het stuur in bedwang te houden. De
auto stuitert voortdurend heen en weer op de treden.” Op een
gegeven moment komen alle vier de wielen los van de grond terwijl Ho-Pin naar boven racet. Na 22 minuten en 41 seconden
bereikt Ho-Pin de top. Als hij uit de Range Rover Sport stapt, zegt
hij: “Ik voel een mengeling van opwinding en opluchting. De spanning is de afgelopen maanden steeds groter geworden. Niemand
wist honderd procent zeker hoe het zou aflopen. Dit zijn de meest
enerverende twintig minuten die ik ooit heb beleefd.”
MEER WETEN?
Zoek om de video te bekijken online naar Land Rover Dragon Challenge

M I S S I E V O LT O O I D I N

22 MINUTEN EN
41 SECONDEN

P400E: VERBIJSTERENDE
C A PA C I T E I T E N , L A G E R E U I T S TO OT
Land Rovers nieuwe plug-in hybridetechnologie
(PHEV) combineert een conventionele motor
met een elektromotor en een accu, waardoor de
uitstoot wordt verlaagd zonder dat de prestaties
eronder lijden. Dit garandeert een dynamisch
rijgedrag, ideaal voor recordpogingen zoals de
Dragon Challenge. De P400e biedt in het dagelijks
gebruik echter nog veel meer voordelen. Met een
elektrische actieradius van maximaal 51 kilometer
heeft zowel de Range Rover Sport P400e als de
grotere Range Rover P400e voldoende bereik om
dagelijks volledig elektrisch naar het werk te rijden.
Met een normaal elektriciteitssnoer kost het maar
7,5 uur om de motor volledig op te laden. En bij
een openbaar oplaadpunt is dit slechts 2,75 uur.
Steden over de hele wereld werken eraan om de
uitstoot terug te dringen, waardoor dit de ideale
auto is voor stadsverkeer. Ook bijvoorbeeld in
Amsterdam, waar planologen en politici ernaar
streven om de hoofdstad als eerste Europese stad
in 2025 volledig emissievrij te hebben. Met de
PHEV-technologie die nu al voorhanden is voor
wie een groener vervoersmiddel wil, lijkt dat doel
binnen handbereik te zijn.

OFFICIËLE EU-VERBRUIKSCIJFERS VOOR DE RANGE ROVER
SPORT P400e in l/100 km: Gecombineerd 2,8; CO2-uitstoot
(gecombineerd) g/km: 64. Officiële EU-testcijfers. Deze
cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen in de praktijk
afwijken. EV-cijfers zijn gebaseerd op een productiemodel
op standaardwegen. Het werkelijke bereik is afhankelijk van
het model, de staat van de accu, de gekozen route, de
omgeving en de rijstijl.
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Wat is de diepe betekenis van ‘special’? Voor het Special Vehicles Operations-team van
Jaguar Land Rover gaat het hierbij zowel om het bouwen van klantrelaties als de auto’s zelf
T E K S T
F O T O G R A F I E

G U Y
N I C K

B I R D
D I M B L E B Y
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Het interieur van de nieuwe
SVAutobiography combineert
luxueuze verfijning met
individualiteit dankzij een reeks
op maat gemaakte opties en
puur vakmanschap

versterken. Dit doen we op twee manie“We zeggen vaak dat het antwoord
IN 2014 TELDE SVO
ren. Allereerst door een model als bijligt besloten in het woordje
NOG GEEN 100
voorbeeld de Range Rover Sport SVR,
‘special’”, zegt Managing Director
die we doorgaans een jaar na de lanceJohn Edwards van Jaguar Land Rover
MEDEWERKERS, NU
ring van het model introduceren en die
Special Vehicles Operations. Hij doelt
vervolgens een permanente plaats in de
op de divisie (kortweg SVO) die in
WERKEN ER BIJNA
top van de reeks inneemt. De tweede
2014 werd opgericht en die verant450 MENSEN
manier is door middel van speciale geliwoordelijk is voor de meest luxueuze
miteerde edities voor verzamelaars;
(SVAutobiography), krachtigste (SVR)
exclusiever en veelal met de hand gebouwd.”
en bekwaamste (SVX) modellen.
De oorsprong van SVO kan worden teruggeleid tot
Sindsdien worden zeer speciale Land Rovers, Range
de Autobiography-uitvoeringen van de Range Rover in
Rovers en Jaguars ontwikkeld voor klanten als de James
de jaren negentig – dit was een service voor veeleisende
Bond-filmfranchise, het Oostenrijkse Rode Kruis, modeklanten die een auto wilden met specificaties die verder
ontwerper Paul Smith, sportsterren, celebrity’s en duizengingen dan die van de reguliere modellen – en tot de
den particuliere klanten.
speciale commerciële modificaties van voornamelijk
“Onze taak is om topmodellen te produceren die niet
Defenders. Deze werden ingezet in de bosbouw en door
alleen onze merkpositie verbeteren, maar ook ons
de brandweer, en daarnaast werden ook enkele gepantbedrijf”, aldus Edwards. “Alles wat we bij SVO doen is
serde uitvoering gebouwd.
bedoeld om de unieke producten uit ons assortiment te
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Een deel van de uitdaging voor
SVO is dat het een zeer gevarieerde
en wereldwijde klantenkring heeft,
van het Internationale Rode Kruis
en Halvemaan (boven), tot
modeontwerpers als Paul Smith
(midden) en sportmensen als
Anthony Joshua, wereldkampioen
zwaargewicht boksen (onder)

Maar dat was allemaal vrij kleinschalig en
zeker niet met dezelfde focus als de
moderne SVO-afdeling. “De credit voor
Special Vehicle Operations komt toe aan
onze CEO dr. Ralf Speth”, zegt Edwards.
“Hij was degene die vier jaar geleden de
potentie ervan zag. Onze onderneming
heeft drie kernwaarden: luxe, prestaties
en bekwaamheid. Special Vehicle Operations ontwikkelt producten die al die
waarden versterken.”
Om dit potentieel te realiseren waren
nieuwe productiefaciliteiten nodig.
Ombouw van auto’s vond tot dan toe
plaats in een kleine, weinig tot de verbeelding sprekende workshop in Solihull.
Edwards wilde iets nieuws, groters en
dat meer in lijn lag met de auto’s die
SVO in gedachten had. De locatie werd
Oxford Road in Ryton, ten oosten van
Coventry (Engeland).
De fabriek heeft een oppervlakte van
20.000 vierkante meter en 12.000 daarvan worden in beslag genomen door
een volledig geautomatiseerde lakstraat
waarmee SVO vrijwel elke kleur in elke
afwerking kan creëren. De rest van de
site wordt ingenomen door de workshop
waar SVO de modellen bouwt of
ombouwt tot kant-en-klare producten.
Edwards wordt al enthousiast als hij
alleen maar over de plaats nadenkt. “Het
is de beste faciliteit binnen Jaguar Land
Rover. Als klanten op bezoek komen, valt
hun mond open van verbazing over de
kwaliteit van investering, de aandacht voor detail en klantenservice. We hebben hier onze eigen Michelin-bekroonde
chef om te kunnen cateren op een manier zoals klanten dat
zouden kunnen verwachten. We hebben ook een welkomst‑
ruimte waar klanten hun speciale auto kunnen bespreken,
en ze mogen zien hoe hun auto’s worden gebouwd of
omgebouwd.”
Vóór 2014 leverde de afdeling zo’n tweehonderd auto’s
per jaar af, maar alleen al in 2017 bouwde het SVO-team
5.000 auto’s, veelal Land Rovers, en het heeft er veel van
weg dat dit aantal in 2018 fors overschreden zal worden.
Voor de komende twaalf maanden staat een aantal nieuwe
SV-producten gepland, waaronder de SV Coupé, de überluxe en exclusieve Range Rover Coupé (zie pagina 86), plus
enkele nieuwe modellen voor Land Rover en Jaguar. In 2014
werkten er honderd mensen bij SVO, nu ligt dit aantal dicht
bij de 450. Om een voorbeeld te geven van wat een SVObadge betekent, haalt Edwards de nieuwe Range Rover
SVAutobiography met lange wielbasis aan. “Er wordt veel
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geld geïnvesteerd in het interieur en het grootste deel
daarvan is gericht op de achterpassagiers. Wij spreken
van eersteklas vervoer en in veel opzichten is dit is dan
ook de beste keus voor een ‘auto met chauffeur’. De verbeterde zittingen en tafeltjes ademen comfort, luxe en
verfijning.”
SVO kan terugblikken op tal van hoogtepunten, maar
de absolute bestseller tot dusver is de Range Rover
Sport SVR, die in de zomer van 2014 het levenslicht zag.
“Dat is een buitengewone auto die elke keer dat je
achter stuur zit een glimlach op je gezicht tovert”, zegt
Edwards. Het werk dat SVO voor de James Bond-films
doet is eveneens een hoogtepunt, met name voor de
meest recente film Spectre. “We hebben veel tijd geïnvesteerd in wat de stuntrijders nodig hadden. Wat ons
personeel onderscheidt, is dat ze over auto’s dromen en
een ‘can-do’-mentaliteit hebben. Ze begrijpen de briefing en doen alles wat ze kunnen om het realiteit te
maken, hoe gek de vraag soms ook is. Het resultaat voor
die film was enkele ‘Bigfoot’ Defenders, de Range Rover
Sport SVR en de Jaguar C-X75. Het is natuurlijk geweldig leuk om dat soort auto’s te ontwikkelen en het genereert heel veel aandacht voor onze merken.”
Maar ook in de echte wereld speelt Special Vehicle
Operations een belangrijke rol bij persoonlijke beveiliging. De divisie bouwt ultra beveiligde voertuigen, zoals
de indrukwekkende Range Rover Sentinel, een zwaargepantserde SUV met een gewicht van vier ton die deson-

Het SVO-team heeft tal
van auto’s voor de
filmindustrie gebouwd,
waaronder voor James
Bond-films zoals Spectre

De uitzonderlijk luxueuze en
bekwame Range Rover Sentinel
heeft de hoogst mogelijke
beveiliging die een SUV kan
bieden. Zo is hij bestand tegen
pantseraanvallen, brandbommen
en granaatontploffingen
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danks buitengewoon capabel is.
“O N Z E T E A M L E D E N
“Het mooie van de Range Rover SentiBEGRIJPEN DE
nel is dat hij je niet alleen beschermt
als je in de problemen raakt, maar dat
BRIEFING EN DOEN
hij je met zijn rijkwaliteiten ook in staat
A L L E S WAT Z E K U N N E N
stelt om uit de problemen te komen”,
zegt Edwards. “Sommige klanten verOM HET REALITEIT TE
tellen ons verhalen over hoe effectief
de auto voor hen is geweest, maar het
MAKEN, HOE GEK DE
zal duidelijk zijn dat we daar verder
VRAAG OOK IS”
niet over mogen uitwijden!”
Het team heeft kortgeleden ook
JOHN EDWARDS,
een Land Rover Discovery gemodifiMANAGING DIRECTOR VAN
ceerd om te kunnen worden ingezet
JAGUAR LAND ROVER
John Edwards, Managing Director van
Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations
bij rampenbestrijding, hij wordt
SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
momenteel getest door het Oostenrijkse Rode Kruis. Het concept van
deze Project Hero is voorzien van tal
klant te kiezen. Na het ondertekenen van een geheimvan snufjes, zoals een op het dak gemonteerde drone
houdingsovereenkomst werden deze klanten vervoldie kan opstijgen en landen terwijl de auto rijdt. Dit stelt
gens uitgenodigd om in een prestigieus Londens hotel
reddingswerkers in staat om in afgelegen gebieden te
de auto te bezichtigen. Toegang via een discrete achter
werken, foto’s te nemen en zelfs audioberichten op te
ingang. Ze vonden het geweldig om met voorrang
nemen. “De Project Hero is daarmee echt de eerste hulp
behandeld te worden. We hebben het hier over zeer
in hulpverlening”, voegt Edwards toe.
veeleisende klanten, maar als je een sterke relatie
De relatieopbouw die is toegepast voor een geheiopbouwt, blijven ze terugkomen. We streven naar een
me onthulling van de Range Rover Coupé om klanten
speciale relatie met onze klanten, omdat we bijzonder
te selecteren, dus voordat pers of dealers de auto hadspeciale auto’s bouwen.” En daar is dat woordje ‘speciden gezien, is een bijzonder opvallend moment
aal’ weer. Misschien zit er toch iets in?
geweest voor Edwards, en ook iets wat hij in de toekomst vaker wil toepassen.
“Zonder een foto te laten zien, hebben we de auto
MEER W ET EN landrover.com/SVO
omschreven aan dealers en hun gevraagd om elk één
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Karakteristiek hedendaags design, volledig
exclusief, ongeëvenaarde verfijning en
compromisloos comfort. Maak kennis met
de nieuwe Range Rover SV Coupé
F O T O G R A F I E

G A R Y

B R Y A N

De nieuwe Range Rover SV Coupé combineert het beste op het
gebied van premium design, onovertroffen vaardigheden en een
volledig op maat gemaakte afwerking. Hij is bovendien buitengewoon exclusief want er worden slechts 999 exemplaren gemaakt

De bij voorbaat historische tweedeurs Range Rover SV Coupé komt
voort uit een modernistische ontwerpfilosofie en handgebouwde precisie.
Het is zowel de eerste grote luxe SUV-coupé ter wereld als de meest
exclusieve Range Rover in het huidige programma met een gelimiteerd
productieaantal van 999 exemplaren.
Met zijn schitterende lijnen en frameloze portieren verloochent de
perfect geproportioneerde SV Coupé zijn afkomst niet, terwijl hij aan
alle kanten verfijning uitstraalt. De two-tone 23’’-wielen geven hem een
krachtig en evenwichtig voorkomen. Duidelijk een auto die op de weg
zijn aandacht opeist.
“De SV Coupé is een eerbetoon aan zijn Range Rover-afkomst”,
stelt Land Rover Chief Design Officer Gerry McGovern. “Met zijn verbluffende afmetingen spreekt deze vierpersoons coupé boekdelen over
ons streven om uit te munten op het gebied van design.”
De SV Coupé wordt ontwikkeld en gebouwd door Land Rover Special Vehicles (SV), en bevindt zich in de pre-productiefase. Het resultaat is
hoogstaand. De 415 kW/565 pk sterke V8-motor met supercharger
staat borg voor dynamische rijkwaliteiten en buitengewone prestaties
on- en offroad. Geavanceerde luchtvering zorgt ervoor dat het comfort
onder alle omstandigheden volledig gewaarborgd is, dat de handling
zelfverzekerd is en passagiers gemakkelijk kunnen in- en uitstappen.
Met uitzonderlijke aandacht voor detail combineert het exquise interieur traditionele ambachtelijke vaardigheden met de nieuwste technologieën. Elke Range Rover SV Coupé is volstrekt individueel en zowel
het interieur als het exterieur kan worden aangepast aan persoonlijke
voorkeur, vertelt John Edwards, Managing Director van Jaguar Land
Rover Special Vehicles: “Eigenaren krijgen de kans om hun verlangens
in vervulling te laten gaan door een auto te bestellen die geheel is afgestemd op hun persoonlijke smaak. Ons speciale Bespoke by SV-team
heeft tientallen jaren designervaring en biedt een uitgebreide portfolio
van kleuren, materialen en interieurafwerkingen die eigenaren in staat
stelt hun eigen stempel te drukken op een van onze meest exclusieve
modellen ooit.”
M EER W ET EN landrover.com
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Dit is geen gewone taart maar eetbare kunst!
En de maker is Dinara Kasko, van huis uit architect maar inmiddels een patissier met passie.
Over haar ongebruikelijke overstap van het
ontwerpen van gebouwen en meubels naar
het bakken zegt de 29-jarige Oekraïense: “Ik
ben thuis met banketbakken begonnen, maar
ik vond het zo leuk dat ik me er steeds meer
in ging verdiepen. Voor mij is het ontwerp net
zo belangrijk als de smaak, dus putte ik uit mijn
ervaring in architectuur en 3D-visualisatie om
een nieuwe dimensie toe te voegen. Ik werk
vooral graag met rechte lijnen, scherpe hoeken
en eenvoudige geometrische vormen zoals
kubussen, driehoeken en bollen, dus begon ik
mijn eigen vormen en ontwerpen te maken
met behulp van een 3D-printer.”
Kasko’s recente samenwerking met de
kunstenaar José Margulis
uit Miami, die geometrische abstractie en kinetiVoor deze
sche kunst gebruikt om het
jubileumeditie ter
perspectief van de kijker
ere van de zeventigste
te beïnvloeden, was de
inspiratie voor deze taart.
verjaardag van Land
“Nadat ik José’s creaties
Rover zochten we iets
en installaties van materialen
als plastic, aluminium en
speciaals voor de cover.
acryl had gezien, besloot
En verjaardagen vier je
ik om ze in iets eetbaars
te veranderen”, vertelt ze.
natuurlijk niet zonder
Met haar opvallende
taart…
creatie voor dit jubileumnummer van Onelife heeft
T E K ST N E A L A N D E R S O N
ze zichzelf overtroffen.
F OTO G R A F I E O L E G K AS KO
Zeventig chocoladesilhouetten naar een ontwerp van
de redactie, in subtiel overlopende tinten,
staan voor zeventig jaar Land Rover en de
evolutie vanaf de eerste Series I uit 1948 tot
de allernieuwste Range Rover Velar.
De silhouetten staan op een gelaagde taart
van lichte, romige kwarktaartmousse, een
crémeux van aardbeien, kersen en frambozen,
amandel-citroengebak en een krokante
bodem van gekarameliseerde pecannoten
en gedroogde kersen.
“Ik heb voor deze speciale opdracht een
uniek recept ontwikkeld omdat ik iets bijzonders, iets moderns wilde creëren”, aldus
Dinara. “Ik vond het een geweldige eer om
gevraagd te worden een taart voor het jubileum van Land Rover te bakken. Ik hou wel van
gecompliceerde projecten die een echte uitdaging bieden.”
KIJK VOOR MEER SMAKELIJKE VERRASSINGEN
op dinarakasko.com

Het kostte een maand om de
taart te plannen en een week
om hem te maken. Eerst werd
er een 3D-computermodel
gemaakt, voordat de digitale
tekeningen in een freesmachine
werden ingevoerd. Die sneed
zeventig autosilhouetten uit
gekleurde chocolade en deze
werden vervolgens door Dinara
met de hand op de gelaagde
kwarktaart aangebracht
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We vieren van alles in ons leven – maar waarom en hoe? Bij de viering van zeventig jaar baanbrekende
prestaties van Land Rover kijken we hoe een viering boekdelen spreekt over ons leven, ons land,
onze maatschappij en onze religie
T E K S T

A M I T A I

E T Z I O N I

Als je door de kalender bladert zie je op elke dag wel een
feestdag of reden om iets te vieren. Of het nu belangrĳke
dagen in je eigen leven zĳn – zoals verjaardagen, trouwdagen,
de dag dat je stopte met roken – of nationale feestdagen, al
die speciale gelegenheden en de manier waarop we ze
vieren, vertellen ons iets over onze gemeenschap, ons
geloof en ons land.
In de Verenigde Staten licht elk jaar op 4 juli de
hemel op met groot vuurwerk om de onafhankelĳkheid te vieren; in India wordt het begin
van de lente volgens de Hindoeïstische tradities gevierd met dans, zang, eten en elkaar insmeren met kleurig poeder; de Duitsers vieren tĳdens
de jaarlĳkse Oktoberfeesten de trouwerĳ van Prins
Ludwig met veel bier; en in tal van landen wordt Halloween gevierd met een fantastische verkleedpartĳ.
Sociologen zien feestdagen als gelegenheden
waarbĳ mensen zich weer verbinden met de waarden
waar zĳ aan hechten, of dat nu met Kerst het steunen
van een goed doel is of het Nieuwe Jaar ingaan met
(weer) het goede voornemen om vaker naar de sportschool te gaan. Tĳdens het Vesakfestival wordt het
leven van de Boeddha gevierd met kaarsen, tempelrituelen, giften aan liefdadigheid en algehele
soberheid – allemaal om boeddhisten eraan
te herinneren een nobel en gematigd leven
te leiden, volgens de wetten van
de Dharma.
De wereld globaliseert en
wordt steeds ‘kleiner’. Door
die ontwikkeling worden
ook steeds meer feesten op steeds meer
plekken in de wereld
gevierd. Migratie en
open grenzen zorgen
ervoor dat de geografische scheidslĳnen tussen gemeenschappen,
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religies en tradities vervagen. In het Midden-Oosten is het niet meer
vreemd om Kerst te vieren, en in Europa wordt door grote groepen
het Offerfeest gevierd. Sommige mensen vieren zelfs beide feesten.
Zo verspreiden feesten zich over de wereld. In de VS is de Mexicaanse feestdag Cinco de Mayo door grote delen van de bevolking
omarmd. Hoe de maatschappĳ omgaat met feestdagen vertelt ons veel over hun omgang met diversiteit en de
behandeling van immigranten en minderheden. Nationale feesten laten ons zien wie we zĳn en waar we
vandaan komen. Uiteindelĳk is er meer dat ons
verenigt dan verdeelt. Of we nu een feestdag in een
tempel of een kerk doorbrengen of die vrĳe dag gebruiken om massaal te gaan shoppen, in beide gevallen
draagt zo’n dag bĳ aan het gemeenschapsgevoel.
Feesten markeren natuurlĳk ook belangrĳke gebeurtenissen. Een verjaardag herinnert ons aan het verstrĳken van
de tĳd en de reis die we tot dusver in ons leven hebben
afgelegd. Het is een moment om terug te blikken en vooruit te kĳken, naar wat we hebben geleerd en wat er nog in
het verschiet ligt.
Wat we ook vieren, een feest brengt ons samen met
gelĳkgestemden om het moment te delen. En – als we
geluk hebben – het glas te heffen en een gebakje te eten.
A MITA I ET ZIONI is professor aan de George
Washington University. We Are What We Celebrate
(Amitai Etzioni en Jared Bloom, red.), is een publicatie
van New York University Press
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