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We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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DE NIEU W E COL L EC T IE
VA N L A ND ROV ER .
T I JD OM T E ON T DEK K EN .

Maak van elke minuut een avontuur. De exclusieve collectie van Land Rover maakt van
dit klassieke uurwerk meer dan alleen een horloge. Meer stijl, exacte nauwkeurigheid,
ongeëvenaarde duurzaamheid. Het is een stukje precisie in techniek van Land Rover dat
u overal mee naartoe kunt nemen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde wederverkoper of bekijk de gehele collectie
online via shop.landrover.com

VOORWOORD

A LT I J D E N O V E R A L
Het rijden in een Land Rover blijft speciaal. Het is de
belichaming van een karakter dat we nu al 70 jaar uniek
kunnen noemen, een karakter dat de nieuwsgierigheid
prikkelt, het avontuur aanmoedigt en ons aanspoort om
voorop te gaan in de spannende tijd die de auto-industrie te
wachten staat. Steeds meer landen bereiden zich voor op
een wereld met minder emissies en bij Land Rover treden we
die toekomst ambitieus en optimistisch tegemoet. De reden
hiervan is heel simpel: Land Rovers doen namelijk nooit een
compromis op het gebied van innovatie. Dit is wat wij
noemen Above and Beyond.
Een voorbeeld daarvan is het kiezen van een alternatief voor de
traditionele verbrandingsmotor. Onze identiteit is de afgelopen 70 jaar
gevormd door de ongeëvenaarde vaardigheden van onze auto's en
daar willen we dan ook geen enkele concessie aan doen. De Range
Rover beschikt nu over een innovatieve nieuwe plug-in hybride
aandrijving die bijzonder efficiënt is en de impact op het milieu
minimaliseert. Daarbij biedt hij alle vrijheid, vaardigheid en verfijnd
comfort die synoniem zijn geworden voor het merk Land Rover. Iemand
die dit zelf heeft kunnen ervaren is de bekroonde filmmaker en
bergbeklimmer Jimmy Chin toen hij met een Range Rover PHEV op stap
ging in het besneeuwde Wyoming (pagina 20). Jimmy is een bijzonder
man met – evenals de auto – veel karakter, maar de Range Rover PHEV
met zijn gemakkelijke laadopties en smart technologie is beslist ook een
auto voor gewoon dagelijks gebruik.
De uitgebreide reeks bekwaamheden zit verankerd in het DNA van
al onze auto's en het hieruit resulterende gevoel voor avontuur vindt u
overal terug in dit nieuwe nummer van ONELIFE. Van de
diepgewortelde passie voor klassieke Land Rovers in een afgelegen
hoek van India tot de ijskoude uitdaging in arctisch Zweden in een
Range Rover Velar; en van een gezinsuitje met avonturier Monty Halls in
een Discovery in het Ierse Donegal tot de verwondering van kinderen
als ze kennismaken met de Above & Beyond Tour in Windsor. Dit
nummer bewijst eens te meer dat u met een Land Rover altijd en overal
uit de voeten kan, ongeacht tijd, plaats of activiteit.
Voor iedereen die zoveel mogelijk wil genieten en beleven van onze
prachtige wereld en onderdeel wil zijn van een veelbelovende
toekomst, blijft Land Rover een voortdurende inspiratie.
Veel leesplezier!

Felix Bräutigam
Jaguar Land Rover Chief Commercial Officer
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Toen een kleine
jeugdrugbyclub uit een
Zuid-Afrikaanse township
een onverwachte gast kreeg,
konden ze niet vermoeden
waar dit toe zou leiden…

S P E C I A L E
B E Z O R G I N G
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FOTOGRAFIE: ROB TILL

N A V I G A T O R

"Voor de kinderen in deze township zijn er drie
mogelijkheden", zegt Siya Kolisi, aanvoerder van
de Springboks, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam,
en plaatselijke beroemdheid als ONELIFE hem
ontmoet in Zwide, Port Elizabeth (Zuid-Afrika).
"Gangs, alcohol of rugby."
Wereldwijd biedt rugby sportplezier en is het
tegelijk een test van menselijke bekwaamheden.
Maar in de townships aan de Oostkaap is het ook
een reddingsboei.
"Het is heel simpel, rugby redt levens", zegt
Kolisi vanachter het stuur van een Land Rover
Discovery met in de aanhanger een speciale
lading. We zijn op weg naar de club waar het
voor hem allemaal begon, de African Bombers
Rugbyclub.
Kolisi, de eerste zwarte aanvoerder ooit van
het Zuid-Afrikaanse rugbyteam, groeide onder
moeilijke omstandigheden op in Zwide. Te
midden van armoede, sociale onrust en beperkte
mogelijkheden sprong zijn buitengewone
rugbytalent als loose forward eruit bij de African
Bombers. Een studiebeurs aan de prestigieuze
Grey High School gaf hem direct toegang tot
het succesvolle schoolteam, gevolgd door de
aanvoerdersband bij de Cape Town Stormers en
dit jaar, op 26-jarige leeftijd, bij de Springboks.
Met zijn moed, vindingrijkheid,
doorzettingsvermogen en stijl is het geen wonder
dat Kolisi uitgroeide tot een Land Roverambassadeur. Dit was namelijk een partnership
met een sterke synergie. Land Rover steunt de
rugbysport al twintig jaar, van basisniveau tot
de absolute wereldtop, inclusief internationaal
partnership voor de 2011 en 2015 Rugby World
Cup. Voor de 2019 Word Cup die plaatsvindt in
Japan keert Land Rover voor de derde keer terug
als hoofdpartner.
Door het partnership met Kolisi werd het
idee geopperd om een rugbyclubhuis in een
omgebouwde zeecontainer met een Land Rover
naar Zwide te trekken en als faciliteit aan te
bieden aan de African Bombers. Op deze manier
wilden Kolisi en Land Rover hun waardering
uitbrengen voor rugby op basisniveau en voor
de vrijwilligers die hun tijd in de clubs en
gemeenschappen investeren.
In de daaropvolgende maanden bouwde
Land Rover een container om met alle
uitrustingen en faciliteiten waar het Zwide-
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stadion gebrek aan had, inclusief zonne-energie,
een kantoorruimte, tactiekboards, banken,
tacklekussens, ballen, training- en wedstrijdshirts,
kicking tees, waterflessen en een kleedruimte.
De club en coaches fungeren als een sociale
stabilisator voor de plaatselijke gemeenschap en
de club is een plaats waar jonge spelers zowel
begeleiding en carrièreadvies vragen als om
rugbytips. Het clubhuis was vooral ontworpen
om meer jongeren bij de rugbysport te betrekken
en ze daarmee een betere start in het leven te
bezorgen.
Het laatste stukje in de puzzel was voor Kolisi
om de container op de plaats van bestemming te
krijgen, met behulp van de superieure trekkracht
en Advanced Tow Assist van de Discovery tijdens
een lange tocht langs de kust die ten zuiden van
Port Elizabeth begon.
De komst van Kolisi en de mysterieuze
aanhanger is niet aangekondigd en brengt de
gemoederen bij het Zwide-stadion daarom danig in
beweging. Kolisi wordt gelijk omringd door spelers
van de jeugdteams (zowel jongens als meisjes) van
de African Bombers en doet enthousiast mee als
de groep uitbarst in welkomstliederen met veel
geklap, gefluit en gejuich.
Er komen meer en meer mensen op de
commotie af en tegen de tijd dat de container
eindelijk geopend wordt en iedereen de
volledige inhoud kan zien, lijkt het wel of het
hele dorp is uitgelopen.
Wat volgt kan alleen maar omschreven
worden als een spontaan rugbyfestival, waarbij
de tacklekussens gelijk in gebruik worden
genomen, ballen rondgegooid worden en her
en der verspreid over het stoffige veld minirugbypartijtjes gespeeld worden. En natuurlijk
in de nieuwe shirtjes. Kolisi ziet de directe
impact die de faciliteit op wielen heeft voor de
African Bombers. "Als je vooruitgaat, moet je
zoveel mogelijk mensen proberen mee te
slepen", zegt hij.
Zoals de Discovery bewees tijdens het
trekken van de container door de savanne, en
zoals Kolisi bewees met zijn liefde voor de club
waar zijn carrière begon, blijven legendes altijd
trouw aan hun roots.
BEKIJK DE VIDEO
Zoek online naar ‘Siya Kolisi and Land Rover‘
om te zien hoe het clubhuis werd afgeleverd

Siya Kolisi's onaangekondigde
bezoek aan Zwide bracht veel
vreugde en het nieuwe materiaal
werd gelijk in gebruik genomen
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I N Z I C H T

In de cinematische tentoonstelling
007 ELEMENTS in de Oostenrijkse Alpen
leert u alle ins en outs over de speciale
band van James Bond met Land Rover
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N A V I G A T O R

GEHEIME
ELEMENTEN
Herinnert u zich nog die spectaculaire scène uit de James Bond-film
Spectre (2015) waarin Daniel Craig als de meesterspion aankomt in de
Hoffler-kliniek, een oogverblindend gebouw bovenop een berg in de Alpen,
en kort hierna tijdens de afdaling op hoge snelheid een grote ravage aanricht?
Hij zou James Bond niet zijn als dit niet gepaard ging met een luchtgevecht,
een crashlanding tussen de bomen en dwars door een houten gebouw om
uiteindelijk een stel bad guys in een vloot gepantserde Land Rover Defenders
en zwarte Range Rover Sport SVRs een halt toe te roepen.
Deze geweldige opeenvolging van stunts, plus een groot aantal andere
memorabele momenten uit 50 jaar Bond-films, is nu vereeuwigd in een nieuw
bezoekerscentrum. De plaats is heel toepasselijk: bovenop de 3.050 meter hoge
ijsklomp van de Gaislachkogel, waar bovengenoemde scène gefilmd werd.
De permanente tentoonstelling in Sölden in het Oostenrijkse Ötztal is
genaamd 007 ELEMENTS en is ontworpen door de beroemde architect
Johann Obermoser. Het is gebouwd als een geheim schurkenverblijf, vol
betonnen muren, mysterieuze geluidseffecten en gedimd licht. De cinematisch
geïnspireerde, interactieve ervaring is van de hand van Neal Callow, art
director van Spectre, Skyfall, Quantum of Solace en Casino Royale.
007 ELEMENTS kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen
EON Productions, MGM dat de filmrechten heeft, de onderneming die de
Sölden-kabelbaan beheert en Jaguar Land Rover dat optreedt als de official
partner. Het project is beslist een must tijdens de skivakantie van iedere
Bond-fan. En wandel dan zeker even binnen bij het Tech Lab en de Action
Hall van het museum, waar u alles te weten komt over hoe die zwarte
Range Rovers en andere unieke Bond-auto's ooit tot stand kwamen.
U vindt er ook tal van interactieve displays over de spannende achtervolging
in Spectre. En zet u maar schrap, want het is bloedstollend.

FOTOGRAFIE: KRISTOPHER GRUNERT

EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING: ONELIFE-lezers krijgen 15% korting op de
toegangsprijs voor 007 ELEMENTS. Voor reserveringen, e-mail 007elements@
soelden.com onder vermelding van de kortingscode ‘JAGUARLANDROVER‘
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“Slecht weer bestaat niet,
slechte kleding wel”, luidt een
Scandinavisch gezegde. Alles draait
om voorbereiding, of u nu aan de
vooravond staat van een volgende
expeditie op grote hoogte, of dat u
aan het inpakken bent voor een
weekendje uit met het gezin. Om
u een handje te helpen, vindt u
hier een selectie van de beste
nieuwe winteruitrusting waarmee
u ieder groot of klein avontuur
de baas blĳft.
BEZO EK DE O NL I NE S HO P De nieuwste producten en gadgets
van de Land Rover Collection vindt u op shop.landrover.com

14

10

11

12

14

15

N A V I G A T O R

13

10 DRINKBEKER
Klassieke, metalen
multifunctionele beker;
www.relags.com

11 KLIMTOUW
De robuuste Parrot is
9.8mm dik en milieuvriendelĳk; edelrid.com

12 THERMOSFLES
01 FLEECE
16

17

De Delta AR Zip Neck is
superwarm dankzĳ
Polartec; arcteryx.com

02 BASE LAYER
18

De Oasis Short Sleeve
Crew is gemaakt van
zuiver wol voor minimale
frictie; icebreaker.com

03 MUTS & SJAAL
Gebreid en met metalen
plaatje met Land Roverwoordmerk;
shop.landrover.com

04 BRETELS
De Svalbard is verstelbaar en eenvoudig te
bevestigen; norrona.com

05 HANDSCHOENEN
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F O T O G R A F I E : J E N S U T Z T/ B R A N D L - U T Z T
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Houdt drank tot 32
uur koud of warm;
stanley-pmi.com

13 ARCTISCHE
PARKA
Musto-parka met Silver
Insulation Down Blendtechnologie; musto.com

14 HELM
De Vertex Vent heeft verstelbare luchtopeningen;
petzl.com

15 ZACHTE FLES
DuoLock SoftBottle, met
dubbele sluiting; platy.com

16 SNEEUWBRIL
De Line Miner sneeuwbril
kan niet beslaan;
oakley.com

De Nordwand Pro's,
gemaakt van GORETEX, bieden grip en
zĳn waterafstotend;
mammut.com

17 ZONNEBRIL

06 TRACKER

18 HOOFDZAKLAMP

De GEN3 satelliettracker
is voorzien van een slimme SOS-knop; findmespot.com

De Storm heeft 350
lumen en RGB nachtzicht;
blackdiamond
equipment.com

07 RUGZAK

19 NOTITIEBLOK

De Katla 35 is wateren stofafstotend,
dus snel te reinigen;
haglofs.com

De Terrain Journal is
een handig notitieblok
met 96 pagina's;
shop.landrover.com

08 BROEK

20 SCHOENEN

De rekbare stof van de
Keb Gaiter geeft volop
bewegingsvrĳheid;
fjallraven.com

De Omega TX-bergschoenen zĳn bestand
tegen -15° C; hanwag.com

09 SOKKEN

De Glacier is een
allrounder met stalen kop
en ribbels voor extra
grip; petzl.com

Gemaakt van ethisch,
ademend merinowol;
norrona.com

De Land Rover Merrick
heeft flexibele scharnieren en spiegellenzen;
shop.landrover.com

21 IJSPICKEL
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T E C H N O LO G I E

DE MEEST
KRACHTIGE PEN
Er wordt wel beweerd dat de pen krachtiger is dan het zwaard, en met de ‘Above and
Beyond Pen van Land Rover‘ is dat nu zeker het geval. De pen weerspiegelt het karakter van
de auto's: iconisch, duurzaam en meer dan bekwaam. Technici van Land Rover hebben
prototypes van de pen onderworpen aan een rigoureus testregime: ingevroren in ijs,
ondergedompeld in water, en er werd zelfs een Land Rover van stal gehaald om over de pen
heen te rijden. Dankzij de minutieus ontwikkelde, aluminium behuizing van vliegtuigkwaliteit
doorstond de pen iedere test en bleef hij uitstekend functioneren. Hij beschikt over
rubberen, schokbestendige einddoppen om schade te voorkomen en de taps toelopende
punt kan in noodgevallen worden gebruikt om glas te breken. De pen schrijft onder iedere
hoek, onder water, op een vet oppervlak, bij zeer hoge temperaturen en zelfs als er geen
zwaartekracht is. Met de Above and Beyond Pen kunt u blijven schrijven als andere pennen
allang de geest hebben gegeven. Een ideale partner dus tijdens uw avonturen met
Land Rover, waar dan ook.
BEKIJK DE VIDEO Zoek online naar ‘Above and Beyond Pen by Land Rover’ om de test te zien. Voor
uw eigen exemplaar kunt u terecht bij uw dealer, of bezoek shop.landrover.com
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VEL AR PAKT
DESIGNPRIJS

05
D E S I G N

Sinds de onthulling in maart 2017 staat de verbluffende Range
Rover Velar wereldwijd in de spotlights van de internationale
media. Maar het belangrijkste nieuws is ongetwijfeld het
binnenhalen van de titel 2018 World Car Design of the Year.
De lancering van de Velar vond vorig jaar plaats in het zeer
toepasselijke 10.000 m2 omvattende nieuwe Design Museum in
Londen waar hij direct door pers en publiek geroemd werd om
zijn finesse en focus op design. Niet lang daarna drong de
slanke luxe-SUV door tot de shortlist van vijf auto's voor de
World Car Design of the Year, op aanbeveling van een panel van
zes internationaal gerespecteerde designexperts uit de media,
academische wereld en auto-industrie. Daarna werd hij in
stemming gebracht bij een bredere jury van 82 van de meest
invloedrijke autojournalisten uit 25 landen. En door hen werd de
Velar op de New York International Auto Show in maart 2018
uitgeroepen tot World Car Design of the Year.
Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer: ”We zijn
uiteraard enorm blij met de erkenning van de tomeloze
inspanningen van onze ontwerpers en ingenieurs om een auto
te ontwikkelen met een in het oog springend ontwerp, op maat
gemaakte technologie en relevante innovatie. Het resultaat is
een auto die tot de verbeelding spreekt en een onmiddellijk
verlangen bij je naar boven roept. De Velar geeft een nieuwe
moderne dimensie aan de Range Rover-reeks.

De naam Velar grijpt terug naar de eerste concept-Range Rovers
van eind jaren 60 en vult de ruimte tussen de Range Rover
Evoque en Range Rover Sport. Met zijn perfecte proporties is
hij direct herkenbaar als een authentieke Range Rover, terwijl
het slanke en lage silhouet met minimale carrosserielijnen
geheel overeenstemt met de modernistische ontwerpfilosofie
van McGovern. Verzonken portiergrepen, subtiele accenten
en verfijnde oppervlakken dragen alle bij tot het direct
herkenbare design.
De modernistische aanpak van minder-is-meer vinden we
ook terug in het interieur, dat prachtig is uitgevoerd met het
verborgen instrumentarium dat pas tot leven komt als u achter
het stuur zit, een hoge mate van precisie en de beste materialen
en afwerkingen. Het is juist deze aandacht voor detail en focus
op harmonie die McGovern ertoe geleid hebben dat hij het
interieur omschrijft als een ”heiligdom van rust”.
Het interieur biedt tevens – en dat is een primeur voor
de autowereld – een samenwerking met het Deense Kvadrat,
fabrikant van luxemeubelen. Land Rover is de eerste autofabrikant ter wereld die voor zijn
stoelbekleding samenwerkt met
een premium meubelspecialist. Het
RANGE ROVER VELAR
is een nieuw soort van luxe en een
2018 WORLD CAR
DESIGN OF THE YEAR
fris geluid in de autowereld.
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ZORGELOOS
MOBIEL

Als bekroond reis- en lifestylefotograaf weet Finn Beales beter
dan wie ook hoe moeilijk het is om online te blijven als hij aan
het werk is. Zijn opdrachten variëren van opvallende fotoshoots
van auto's tot fotoreportages op exotische bestemmingen.
Hiervoor reist hij vaak naar locaties die zowel voor de mens als
voor mobiele technologie moeilijk bereikbaar zijn.
”Het is heel lastig om online te zijn als je van de radar
verdwenen bent en ook nog eens ver verwijderd bent van een
stopcontact”, zegt de fotograaf uit Wales, wiens avonturen te
volgen zijn op Instagram waar zijn account @finn meer dan een
half miljoen volgers heeft. ”Ik heb al genoeg dingen die ik in
de gaten moet houden, inclusief een zeer uitgebreide camerauitrusting, dus ik heb geen behoefte om me ook nog zorgen
te maken over mijn mobiel.”
Om in te spelen op het veeleisende leven van mensen als
Beales, heeft Land Rover samen met gsm-producent Bullitt de
Land Rover Explore smartphone ontwikkeld.
De Android-gsm beschikt over een 5-inch HD-scherm
dat geoptimaliseerd is voor gebruik in zonlicht en over een
krachtige 4.000mAh batterij die twee dagen meegaat. De
optionele Adventure Pack verdubbelt de batterij-capaciteit
nog eens en bevat een handige GPS-antenne voor
nauwkeurige plaatsbepaling.
De Land Rover Explore zit vol bruikbare snufjes, van dualSIM functionaliteit en toegang tot twee verschillende mobiele
netwerken tot hogekwaliteit plattegronden met Skyline
augmented reality, dat van pas komt om herkenningspunten te
identificeren tijdens uw reis.
En voor wie echt ruige avonturen aangaat, is de uiterst
duurzame en door Land Rover-design geïnspireerde behuizing
met IP68-codering gedurende een half uur waterbestendig tot
een diepte van een meter. De smartphone is functioneel onder
extreme temperaturen en biedt bescherming tegen zand, stof
en vochtigheid. Een mobiel waar u dus onder alle
omstandigheden op kunt vertrouwen.
”Vooral als ik voor Land Rover op reportage ben, beland ik
vaak in moeilijke situaties”, zegt Beales. ”Dus dat ik de Explore
smartphone kan gebruiken in de regen, onder het vriespunt en in
het donker, zelfs met een natte vinger of handschoen, is perfect.”
Gewapend met een mobiel die zo capabel is als de
Land Rover Explore kan Beales zich volledig focussen op waar
hij goed in is – tot vreugde van zijn 584.000 volgelingen.
VOOR M EER INFORM AT IE over de Land Rover Explore
smartphone of bestellingen: landroverexplore.com, of zoek op
sociale media naar #LandRoverExplore
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De nieuwe Range Rover PHEV
combineert grenzeloze capaciteiten
met fluisterstille hybride prestaties en
is de ideale compagnon voor alpinist
en fotograaf Jimmy Chin
Als je je auto in de winter ’s nachts buiten parkeert in
Jackson Hole, moet hij bitterkoude weersomstandigheden
trotseren. Dus om de nieuwe Range Rover PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) te testen, hoefde alpinist,
skiër, fotograaf en voor een Oscar genomineerde
filmmaker Jimmy Chin er niet mee op expeditie: hij
nam hem gewoon mee naar huis.
“Ik waardeer het echt om een voertuig te hebben
dat alle weersomstandigheden aankan”, aldus Jimmy,
doelend op het skioord in Wyoming waar hij woont en
tussen zijn avonturen door traint. “Het weer kan hier
extreem omslaan.”
En Jimmy is extreem weer gewend. De gedreven
bergbeklimmer woonde na zijn afstuderen een tijd lang
in zijn auto in Yosemite National Park, zodat hij elke dag
kon klimmen. Toch was zijn doorbraak als fotograaf en
filmer van zijn klimtochten bijna toeval.
Niet lang na zijn afstuderen gebruikte hij de camera
van zijn klimpartner om stiekem een foto van hem te
maken terwijl hij sliep op een veldbed dat op 900
meter hoogte tegen de hachelijke klif El Capitan hing,
de fameuze granieten rotswand in Yosemite. Jimmy
verkocht de foto voor 500 dollar en kocht met zijn helft
van de opbrengst zijn eigen camera.
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“ A L S I E M A N D D I E V I S U E E L I S I N G E S T E L D ,
K AN IK FUNCTIONEEL DESIGN WA ARDEREN”
Visueel was hij al even sterk als op de rotsen en
sneeuw; algauw verschenen zijn foto’s van de meest
extreme streken op aarde in National Geographic.
In 2006 bereikte Jimmy niet alleen de top van Mount
Everest, maar behoorde hij bovendien tot het eerste
Amerikaanse team dat van de berg naar beneden skiede.
In 2011 maakte hij deel uit van de eerste beklimming
van de zogeheten Haaienvin op de berg Meru in de
Garhwal Himalaya. Meru, de documentaire die hij
over die ervaring maakte, won de publieksprijs op
het Sundance Film Festival van 2015 en werd voor een
Oscar genomineerd.
Gezien zijn achtergrond is Jimmy’s affiniteit met
Land Rovers wel te begrijpen, dit is immers al sinds
1948 het door avonturiers uitverkoren voertuig. Je komt
ze af en toe tegen in zijn commerciële foto’s voor grote
merken, zoals Virgin Galactic.
A LT I J D V E R N I E U W E N
De Range Rover mag dan het luxe vlaggenschip van
de Land Rover-reeks zijn, het is tevens een avonturier in
hart en nieren. Het was in 1972 de eerste auto die de
beruchte Darién Gap in Panama doorkruiste, en twee
jaar later een barre tocht van 12.000 kilometer dwars
door de Sahara doorstond. De Range Rover is vanouds
ook een vernieuwer. Het was ’s werelds eerste luxe
SUV, én de eerste SUV die ABS en een aluminium
monocoque-constructie bood.
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De nieuwste innovatie gaat weer een stapje verder.
De Range Rover PHEV gebruikt een krachtige maar
compacte lithium-ion accu, geplaatst onder de laadvloer
van de bagageruimte, die wordt opgeladen door een
laadaansluiting in de grille van de auto. De elektromotor
van 85 kW brengt samen met de efficiënte, lichtgewicht
2,0 liter-benzinemotor in totaal een imposante 404 pk
(297 kW) voort – genoeg om de Range Rover PHEV in
slechts 6,7 seconden naar 100 km/h te stuwen en een
top te halen van 221 km/h.
De moeiteloze prestaties worden des te imposanter
door het nagenoeg geluidloze rijgedrag als de auto – tot
een maximaal bereik van 51 kilometer* – puur elektrisch
rijdt. Door over te schakelen op de elektrische aandrijflijn
van de Range Rover, blijft het brandstofgebruik steken
op maximaal 3,1 l/100 km, en een CO2-uitstoot vanaf
slechts 72 g/km**. Dit zijn imponerende cijfers voor een
luxe SUV van dit formaat. Voor Jimmy, die de mooiste
en kwetsbaarste regio’s ter wereld vastlegt en zich inzet
voor hun behoud, is dit een belangrijke factor.
Land Rover-technicus Dan Hook vergezelde
Jimmy op zijn rit en vertelde hoe hij met behulp van
de verschillende rijprogramma's het maximale
milieurendement uit de aandrijflijn kon halen. In de
EV-modus rijdt de auto zo veel mogelijk puur elektrisch;
ideaal om de uitstoot te verlagen in het historische
centrum van Jackson Hole. In de Save-modus
daarentegen, spreekt de auto de benzinemotor aan
op de grote weg, waardoor de accu zijn vermogen
behoudt en je later in de stad elektrisch kunt rijden.
De slimme Predictive Energy Optimization-modus
biedt het zuinigste rijgedrag door aan de hand van de
satellietnavigatie de optimale plekken te berekenen
waar de auto kan opladen of regenereren. Dit is perfect
voor de bergwegen rondom Jackson Hole.
Als je net als Jimmy een grote uitrusting meesleept
om in de bergen te gaan klimmen, skiën, trainen of
inspiratie op te doen voor een volgend project, dan is
het goed om te weten dat het praktisch nut van de
Range Rover PHEV geen moment lijdt onder de plug-in
hybride aandrijflijn.
“De accu is zo verpakt dat hij de manier waarop je
de auto gebruikt niet beïnvloedt”, aldus Dan. “Je kunt
nog altijd al je bagage en ski’s achterin kwijt. Je hoeft
je manier van leven niet om te gooien.”
Net als Jimmy de bochtige bergwegen bereikt,
dwarrelt de eerste van de 1,70 meter sneeuw die
jaarlijks in Jackson Hole valt naar beneden. De man die
tientallen gevaarlijke beklimmingen achter de rug heeft,
laat zich echter niet intimideren. En hetzelfde geldt voor
de Range Rover PHEV, die zoals alle Range Rovers
capabel is op uiteenlopend, uitdagend terrein.
“Hij voelt aan als een heel veilige auto, en dat is
belangrijk voor mij. Hij is ideaal voor mijn gezin”, zo
zegt Jimmy. “En als iemand die visueel ingesteld is en
veel bezig is met composities, kan ik het functionele
design waarderen. Deze Range Rover combineert het
beste van twee werelden.” Zo te horen heeft Jimmy de
ideale partner voor zijn volgende avontuur gevonden...
* 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. ** EU-testcijfers. Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking
en kunnen in de praktijk afwijken.
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De Range Rover PHEV
heeft een puur elektrisch
bereik van 51 kilometer,
met een verscheidenheid
aan instellingen om het
elektrisch vermogen
optimaal te benutten
of opnieuw op te laden

De eerste luxe SUV ter wereld is nog
altijd de beste. Als vlaggenschip
van het Land Rover-merk, koppelt
de Range Rover ongeëvenaarde
prestaties aan offroadcapaciteiten en
uitzonderlijke souplesse. Het interieur
biedt een eersteklas rijervaring.
Geen ander voertuig heeft een zo
breed spectrum aan mogelijkheden.
Range Rovers beschikken altijd
over de nieuwste technologie; zo
ook dit model, dat overloopt van de
vernuftige ideeën zoals het dubbele
10-inch touchscreen van het Touch
Pro Duo infotainmentsysteem, een
Terrain Response-systeem met zeven
standen, en LED-verlichting rondom.
Maar het is de geavanceerde
aandrijflijn waarmee de
Range Rover PHEV een nieuw
automobieltijdperk inluidt.
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Als Plug-in Hybrid Electric Vehicle
schakelt hij naadloos tussen de
benzine- en elektromotor – die door
een extern elektranet of regeneratief
remmen kan worden opgeladen
– voor optimale prestaties en
efficiëntie.
De aandrijflijn vergroot de
fameuze Range Rover-capaciteiten.
De fluisterstille elektrische actieradius
tot 51 kilometer maakt hem extra
verfijnd. Tijdens het opladen kunt
u de cabine van tevoren laten
afkoelen, zonder dat de actieradius
eronder lijdt.
De laadruimte en de
offroadcapaciteiten hebben niets
ingeboet door de elektrische
aandrijflijn. Hetzelfde geldt voor
het verfijnde design van de
Range Rover: het oplaadpunt is

discreet verborgen in de grille.
Opladen isverrassend eenvoudig.
Het kan ’s nachts op een standaard
220V-stopcontact thuis, of in minder
dan drie uur met een speciaal
thuislaadpunt. Dit kunt u op afstand
bedienen met de Remote Premiumapp op uw smartphone of wearable.
Uiteraard heeft de PHEV de
laagste uitstoot (in de elektrische
stand zelfs helemaal geen) en
het laagste brandstofverbruik
van alle Range Rovers.
De Range Rover betekende in
1970 de geboorte van de luxe SUV.
De PHEV is de wedergeboorte.

OFFICIËLE BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS
VOOR DE RANGE ROVER PHEV in
l/100 km (gecombineerd): 91. CO2-uitstoot
(gecombineerd) g/km: vanaf 72. Officiële
EU-testcijfers. Deze cijfers zijn slechts
ter vergelijking en kunnen in de praktijk
afwijken.

BEKIJK D E VID EO
Zoek ‘Jimmy Chin Range Rover Plug-In Hybrid‘ op YouTube
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RANGE ROVER PHEV: EEN STILLE REVOLUTIE

+44 (0)20 7493 4444
Wigmore Street W1 · Harrods SW1 · Chelsea Harbour SW10
From £7,500 to £125,000
HARLECH 18

SLEEP BEAUTIFULLY
The world’s most comfortable bed, hand made in London

savoirbeds.com
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ONTWORPEN DOOR DE INNOVATIE
LABS VAN CLARKS EN LAND ROVER

Zowel Clarks als Land Rover zijn pioniers in het doorbreken van gewoontes en verleggen
van grenzen. Beide merken, ieder op eigen terrein, zijn hierdoor continu in ontwikkeling.
Vanuit deze gedeelde kracht is Life. Limitless ontstaan: een schoenencollectie waarbij
alle grenzen wegvallen en waarmee jij je met het grootste gemak van wereldstad naar
ongerepte natuur beweegt.

CLARKS.NL
Ontdek de volledige collectie bij Clarks.nl/landrover | deBijenkorf.nl

CLR52.N
GRIP

OMGEVING

Optimale grip bij natte en droge
omstandigheden. Modulaire zool van
nauwkeurig afgestemde rubberen
concentraties en karakteristieke groeven
op de buitenzool voor extra houvast.

Solide en volledig waterbestendige
GORE-TEX met verbeterd ademend
vermogen, ontwikkeld voor jouw
avonturen in de stad en elk
terrein daarbuiten.

STABILITEIT
De haarfijn afgestemde samenstelling
van de tussenzool reageert op de
ondergrond, zorgt voor optimale
rebound en teruggave van energie. De
stabilisator van de hielconstructie biedt
de voet betrouwbare, degelijke steun.

ONTDEK JOUW WERELD OPNIEUW; HIJ LIGT AAN JE VOETEN.

ERFG O ED

28

H

L

E

T

Diep in de oostelijke
Himalaya ligt een klein,
mistig Indiaas stadje:
Maneybhanjang. Zoals dit
plaatsje zijn er misschien
nog honderden, maar er is
één verschil: Maneybhanjang
is een levend Land
Rover-museum.
ONELIFE reist naar een
heel speciale plek
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INDIA
NEPAL

Sandakphu
Maneybhanjang

BHUTAN

Bagdogra

BANGLADESH
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Pemba (midden) gaat
de zware weg met een
glimlach tegemoet
en manoeuvreert zijn
Series I met speels
gemak door de smalle
haarspeldbochten

De glimlach op het gezicht van Pemba Tamang vertelt
me dat hij duidelijk in zijn element is. Zelf ervaar ik het
niet zo. Ik zit in de passagiersstoel van zijn verweerde
Land Rover Series I die de als een slang kronkelende
weg oprijdt, de Himalaya in. We rijden van het kleine
Indiase bergplaatsje Maneybhanjang naar de
Sandakphu, aan de grens met Nepal en een
bestemming voor bergwandelaars. We zijn in acht
kilometer 600 meter gestegen; de volgende 24 klimmen
we er nog eens 4.000 – de hele weg in zijn één. De
zwaar ronkende dieselmotor maakt praten lastig, dus
beperkt de communicatie zich voorlopig tot glimlachen.
De weg is smal en bezaaid met krappe
haarspeldbochten. Af en toe komt er een glimp van
Nepal voorbij, soms aan onze linkerkant, dan weer
rechts. Een beginneling zou in deze Series I zonder
stuurbekrachtiging de nodige bochten verkeerd
insturen, terug moeten steken en in een mum van tijd
zijn koppelingsplaten verbranden, maar niet Pemba.
Deze bochten lijken in zijn geheugen gegrift te zijn, en
daarbij heeft hij er een rotsvast vertrouwen in dat het
kleine Boeddhabeeldje op het dashboard de Land
Rover veilig omhoog zal loodsen.
Na ongeveer 20 kilometer verkruimelt de betonnen
weg tot een pad met rotsblokken ter grootte van
voetballen. Voor zijn dagelijkse taak, het sjouwen van
ladingen tot 800 kilo, heeft deze oude 'Landy' zwaar
versterkte bladveren, wat het comfort in de lege auto
reduceert tot nul komma nul. Het is alsof je meelift met
een kangoeroe op een springstok. Maar tot mijn
verbazing ratelt de auto nauwelijks.
Mijn klapperende tanden doen dat des te meer
terwijl we over deze ‘weg’ stuiteren, langs
rododendronbossen en door laaghangende mist. Met
zijn vierwielaandrijving is de Land Rover de rust zelve,
net als zijn onverstoorbaar glimlachende bestuurder, en
we vorderen gestaag. Hoewel de dikke, kille mist ons
het fraaie uitzicht op Kanchenjunga – de op twee na
hoogste bergtop ter wereld – vandaag grotendeels
belemmert, bewijst de Land Rover alleszins Himalayawaardig te zijn.
Sterker nog, ik kan me niet aan de indruk onttrekken
dat een groter of minder stoer voertuig dan de Series I
niet met hetzelfde gemak de berg op zou dansen. Geen
wonder dat sinds jaar en dag de Land Rovers Series I en
II de enige voertuigen zijn die dit oude ponypad
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aankunnen. Er zijn er nog 42 die hun trouwe diensten
bewijzen. En dat is de reden dat ik me in deze uithoek
van de Himalaya bevind – drie uur rijden van het
dichtstbijzijnde vliegveldje, Bagdogra, dat zelf 75
minuten vliegen is van de stad Kolkata – om met eigen
ogen te aanschouwen hoe dit heerlijk eenvoudige
voertuig het leven in een klein Indiaas stadje voorgoed
heeft veranderd.

“ D E S E R I E S I I S O E R S T E R K .
DE CARROSSERIE ROEST
NIET EN HIJ IS EENVOUDIG
T E R E PA R E R E N ”

Passang, een van de oudste
Land Rover-chauffeurs van
Maneybhanjang, is er heilig
van overtuigd dat geen
enkel ander voertuig deze
zware taak aankan

32

LEVENS VERANDEREN
Dat deze voertuigen in India te vinden zijn, is aan de
plaatselijke Rover-distributeur te danken. Dewars
Garage and Engineering Works in Kolkata importeerde
ongeveer 1.000 Land Rovers en verkocht ze aan Britse
theeplantagehouders in West-Bengalen, Assam en
andere noordoostelijke staten. Toen na de
onafhankelijkheidsverklaring de Britse bedrijven India
en masse verlieten, werden veel van deze auto’s geveild
in de stad Siliguri, ongeveer drie uur verderop.
De eerste Land Rover arriveerde in 1958 in
Maneybhanjang. Tot die tijd was het leven er zwaar,
vooral voor de pony’s die goederen naar de
hooggelegen dorpjes in de Himalaya moesten
vervoeren. De vierwielaandrijving van de Land Rover
bleek zo betrouwbaar en zoveel sneller, dat tijdens de
36 eropvolgende jaren nog eens 300 exemplaren door
de inwoners van Maneybhanjang werden gekocht.
In de smalle hoofdstraat van Maneybhanjang, met
zijn drukke winkeltjes die diverse goederen, snacks en
snuisterijen verkopen, loop ik onmiddellijk op de rij
geparkeerde Series I’s en II’s af. Ook zij hebben een
zwaar leven, zo te zien aan de tot op het koetswerk
afgesleten lak en de banden die veelal ver over de
houdbaarheidsdatum heen zijn. Maar ze zijn zichtbaar
goed onderhouden en pronken met een keur aan
kleurige stickers, van ‘Great Britain’, ‘England Rover’ en
‘Manchester Rules’ tot het enigszins opzienbarende
‘Chocolate Boy’ en het toepasselijke ‘Life Line’.
Maneybhanjang, met een bevolking van 2.500, is een
toeristenoord. Drie hotels en een flink aantal
gastgezinnen verwelkomen wandelaars die ruim 30
kilometer klimmen om van het spectaculaire uitzicht
vanaf de Sandakphu te genieten. Al decennialang
vervoeren de Land Rovers voorraden en passagiers
tussen deze plaatsen en vormen ze de drijvende kracht
achter de economie van Maneybhanjang.
LEVENDE LEGENDE
“Ik heb alles aan de Land Rover te danken”, zegt Passang Ramba, een van de oudste chauffeurs uit de regio.
Sinds de jaren zeventig pendelt hij tweemaal daags met
goederen naar Sandakphu, waaronder de aardappel
oogst voor de markt van Maneybhanjang. En dat is niet
niks: vroeger nam de rit van dik 60 kilometer zeven uur
in beslag. Tegenwoordig is twee derde van de weg van
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asfalt of beton – maar hoewel de reis comfortabeler is,
duurt hij nog bijna even lang, omdat je op zo’n smalle,
steile weg moeilijk harder kunt.
“De Series I is oersterk”, zegt hij, om te vervolgen
dat de auto zijn duurzaamheid dankt aan zijn aluminium
constructie en eenvoudige techniek onder de kap. “De
carrosserie kan niet roesten en dus hoeft hij niet in een
garage te staan, wat prijzig kan zijn in een stad als deze
waar de ruimte beperkt is. Moderne 4x4’s vergen met
hun stalen constructie meer onderhoud.”
Hij is ervan overtuigd dat hedendaagse auto’s niet
tegen het slopende bestaan van deze Series I’s zijn opgewassen. En wie ben ik om te twijfelen aan zo’n vurig
man, die met jaren zwoegen de doctorstitel aan Oxford
van zijn dochter heeft bekostigd, evenals de masterstudie van zijn zoon in Australië, en de scholing in de stad
van zijn derde kind. Ik begin in te zien dat de Series I de
mensen in deze plaats vooruit heeft geholpen.
Later zit ik op een zwartgeblakerde houten kruk in
een werkplaats waar oude Land Rover-onderdelen hoog
tegen de wanden zijn opgestapeld. Akbar is in de vijftig
maar zijn rimpels verdwijnen als hij geanimeerd vertelt
over de diverse slagpennen,
radertjes, koppelingsets, pakkingen, ventilatorriemen en drie
volledige motorblokken. Akbar,
die al dertig jaar aan Series I’s
“ A K B A R , Z O O N G E V E E R
sleutelt, houdt de Land Rovers
van Maneybhanjang op de weg.
DE GOD VAN LAND
Een van zijn specialiteiten is om
ROVER IN DEZE
Indiase dieselmotoren aan de
aandrijflijn van de Series I te
REGIO, IS TROTS OP
koppelen. Hij vertelt dat nog
maar drie Land Rovers over de
Z I J N R E P U TAT I E ”
originele benzinemotor beschikken. Dat is een kwestie van geld:
in India is diesel stukken goedkoper dan benzine, en diesel
motoren zijn veel zuiniger als je met hoge toeren en
lage snelheid onder offroadomstandigheden bergop
rijdt. De brandstof bedraagt een derde van de kosten
per trip, dus dat tikt snel aan.
“Alleen Land Rovers kunnen deze bergwegen aan,
omdat ze zo eenvoudig te repareren zijn”, zegt hij. Hij
laat me een aandrijfas zien waarvan de tanden vrijwel
geheel zijn weggesleten. “Dit is ergens boven op de
berg gebeurd, maar de chauffeur heeft de werkplaats
toch gehaald.” Ik staar vol ongeloof naar de kale
aandrijfas met tanden die nog geen gaargekookte
aardappel kunnen doorbijten, laat staan een volgeladen
Series I thuisbrengen. “Moderne auto’s”, aldus Akbar,
“hebben elektronische systemen die de mensen in deze
streek amper kunnen repareren.”
Akbar, die nooit op school heeft gezeten, kent niet
alle termen voor de onderdelen die hij repareert, maar
uit ervaring en intuïtie begrijpt hij precies wat er mis is
Men zegt dat Akbar
en hoe hij het probleem moet verhelpen. Later hoor ik
(boven) met zijn
schat aan ervaring en
dat er nog andere Land Rover-monteurs in de omgeving
onuitputtelijke voorraad
zijn, maar dat de lastigste klussen steevast bij Akbar
onderdelen (links)
belanden. In deze regio is Akbar zo ongeveer de god
bijna ieder mechanisch
probleem kan verhelpen
van Land Rover, en hij is trots op zijn reputatie. “Het zijn
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“MENSEN KOMEN HIER VOOR
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moeilijke tijden”, bekent hij, “maar ik put er veel
voldoening uit dat de mensen van heinde en verre
komen om met me te praten over wat ik doe.”
OP DE TWEESPRONG
In 2004 hebben de chauffeurs de belangenvereniging
Singalila Land Rover Owners Association opgericht met
aan het hoofd Chandan Pradhan. Ik spreek hem in de
woonkamer achter zijn bazaar. De belangrijkste taak van
de vereniging, zegt hij, is om voor het welzijn van de
chauffeurs te zorgen. Als een van de leden ziek wordt of
medische zorg nodig heeft, dragen alle leden bij aan
een renteloze lening. De vereniging zorgt bovendien
dat alle chauffeurs een boterham kunnen verdienen: wie
een rit heeft gemaakt, komt pas weer aan de beurt als
alle andere 41 chauffeurs de hunne hebben gehad. Dit
coöperatieve systeem werkt goed. Chandan vertelt dat
alle kinderen van de chauffeurs naar school kunnen.
“En ze kunnen cadeautjes voor hun vrouw betalen! En
dat dankzij deze oude Land Rovers.”
De plaatselijke overheid wil verbieden dat deze
oude auto’s als taxi op en neer pendelen, omdat ze niet
meer aan de moderne emissienormen voldoen. Maar
volgens Chandan is er hoop, omdat ze steun krijgen
‘van boven’. Zelfs de regionale grenspolitie gebruikt
deze Land Rovers om
afgelegen posten te
bevoorraden, omdat er geen
betrouwbaarder vervoer is.
“ A L S D E L A N D R O V E R S
De overheid heeft tevens
VERDWIJNEN, VERDWIJNT
voorgesteld om de rest van
de weg te plaveien zodat
OOK EEN GROOT DEEL
ook ‘mindere auto’s’
Sandakphu kunnen bereiken,
VAN MANEYBHANJANG”
maar ik begrijp dat dit geen
populair standpunt is. Dawa
Tenzin is een van de jongste
Land Rover-chauffeurs in
Maneybhanjang. De welbespraakte jongeman keerde
na zijn afstuderen terug naar zijn geboorteplaats om in
de bandensporen van zijn vader te volgen. “De meeste
afgelegen dorpen in India smachten naar betere wegen,
maar de weg naar Sandakphu moet een uitdaging
blijven”, meent Tenzin.
“De mensen komen hier voor het avontuur, en deze
moeilijke weg is daar een wezenlijk onderdeel van. Als
hij wordt geplaveid en zelfs eenvoudige sedans hier
kunnen komen, komen er ook meer toeristen. Dat
betekent meer geld, maar ook meer vervuiling, lawaai
en afval. Dan verliest het stadje zijn charme. De weg kan
beter slecht begaanbaar blijven, want anders verdwijnen
de Land Rovers, en als dat gebeurt, verdwijnt ook een
groot deel van Maneybhanjang.”
Ik ben het roerend met hem eens. In de drie dagen
dat ik hier ben, is het mij volkomen duidelijk geworden
dat dit zonder de Series I een doorsnee Himalaya-dorp
zou zijn. Het zijn de Land Rovers die Maneybhanjang zo
speciaal maken.
BE K I JK D E F I LM Zoek op YouTube naar ‘Land of Land Rovers’
om met Land Rover naar het hart van de Himalaya te reizen
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Chandan (onder) leidt
de chauffeursvereniging,
waar de gemeenschap
veel baat bij heeft gehad.
Tenzin (midden) wil dat
de weg een uitdaging
blijft zodat het stadje
zijn karakter behoudt
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Wat zou er gebeuren als kinderen de kans krijgen om de extreme
offroad capaciteiten van een Land Rover te beleven? We leggen de
opwinding vast als de fantasie op hol slaat…
T E K S T
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F O T O G R A F I E
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AV O N T U R E N I N W O N D E R L A N D
Bekroond illustrator Jim Stoten is de creatieve kracht achter de
Mr Tweed-kinderboekenserie. Zijn unieke stijl – speelse en
bruisende scènes vol humor en ontdekking – brengen
uitstekend de magische ervaring van de Land Rover Above and
Beyond Tour in beeld vanuit een kinderperspectief.

Voor wie van paardensport houdt, is er geen
beter evenement dan de Royal Windsor Horse
Show op het landgoed van Windsor Castle. Het
is met afstand het grootste en meest
prestigieuze outdoor event in het Verenigd
Koninkrijk en dé plaats voor springconcours,
dressuur en drafsport op het allerhoogste
niveau. De gastvrouw, Hare Majesteit de
Koningin, en haar echtgenoot Prins Philip zijn
elk jaar steevast van de partij.
Maar op deze zonnige zaterdagmorgen, is
er weinig oog voor de paarden, nou ja, in elk
geval niet van de jonge kinderen in het publiek.
Hun aandacht gaat namelijk uit naar wat zich
achter de hoofdarena afspeelt. Met in de
hoofdrol een reeks fonkelwitte Land Rovers die
de gekste toeren uithalen, zoals onmogelijk
steile hellingen beklimmen, bijna verticale
afdalingen maken en in een beangstigend
schuine hoek rijden. Maar of dat niet genoeg is,
zijn er mini-Series I Land Rovers beschikbaar
waar de kids zelf in kunnen rijden en
radiografisch bestuurde Defenders.
De Land Rover Above and Beyond Tour van
vandaag staat bol van avontuur. Vooral voor wie
niet oud genoeg is voor een rijbewijs…

DE HUEY KIDS
De zes schitterende mini-Series I Land
Rovers – uitgevoerd in authentiek
Grasmere Green – staan bekend als de
'Huey Kids'-auto's en maakten vorig jaar
hun debuut tijdens de Land Rover
Burghley Horse Trials. Onder toeziend
oog van Land Rover-medewerkers die de
kinderen rond het kleine, met hooibalen
omheinde circuit begeleiden, hebben
deze mini-Land Rovers (topsnelheid 16
km/h) al meer dan 3.000 kinderen de kans
geboden om voor het eerst zelf achter het
stuur te zitten. En als je pas vijf jaar oud
bent, zoals Charlie Warman, kun je met
geen woord beschrijven hoe dat voelt. Na
twee spannende rondes van 8 km/h wordt
Charlie met grote ogen en open mond van
verbazing door zijn vader opgehaald om
zich achterin de rij aan te sluiten om het
allemaal nog een keer te beleven.

YA H YA
LEEFTIJD 6

“MAG IK ER OOK ÉÉN?
ALSJEBLIEFT?”
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NA AR BOVEN!
De onbetwiste ster van de show is
een obstakelparcours dat uit drie
delen bestaat. Het eerste obstakel is
de Twin Terrapod, een waanzinnige
machine die rechtstreeks uit Jurassic
Park afkomstig lijkt te zijn – althans,
als Jurassic Park geen dinosaurussen
maar Meccano-monsters zou
bevatten. Het doel van deze immense
staalconstructie is om de
klimkwaliteiten van een Land Rover
te testen en, vandaag, ook om de
kinderen aan het gillen te brengen.
Het hellingspercentage is akelig
steil… Dankzij de All-Terrain Progress
Control maakt onze Discovery gehakt
van de 30 graden helling. Het
systeem zorgt voor een constante
lage snelheid onder veeleisende
omstandigheden vol obstakels.

ANNABEL
LEEFTIJD 10

“DIT WAS ECHT HEEL LEUK.
HET EERSTE DEEL
WAS HET ALLERENGSTE!”
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Met een zicht op alleen maar lucht,
raken onze passagiers, Haiden (8) en
Augustus Wrenn (11) al snel
uitgelaten. "Hoe kan het dat de auto
niet achterovervalt?!", schreeuwt
Augustus. "Dit is waanzinnig!"
Voor we het weten zijn we boven,
waar onze instructeur van Land Rover
Experience de auto netjes laat
balanceren op een hoogte van 5,7
meter, dat is vergelijkbaar met een
volwassen giraf. Het zicht naar
beneden toont een helling van 40
graden, dat is zeg maar zo steil als de
trap in een woning. Het opgewonden
gepraat op de achterbank neemt toe
als we de afdaling inzetten. De
bestuurder houdt zijn voet weg van
het rempedaal en de Hill Descent
Control van de Discovery zorgt er
automatisch voor dat we veilig over
het gladde metalen oppervlak afdalen.
Hierna volgt de Turntable Terrain
Trailer. Hierbij wordt de auto op een
duizelingwekkend steil platform
geplaatst dat vervolgens 180°
overhelt voordat de Discovery naar
beneden wordt gebracht waar hij
zichzelf losmaakt van de trailer en
voet aan de grond zet. De
demonstratie is een scherpe
herinnering aan hoe buitengewoon
capabel een Discovery is. Een auto
die niet met zich laat sollen.
De derde sectie is de Articulation
Trailer, een soort hefbrug waarbij de
Discovery zijn talent kan bewijzen op
moeilijke (lees: schuine)
hellingshoeken. De 12-jarige Hugo
Allison-Vallois is zichtbaar onder de
indruk. "Dat was zo gaaf! Het was zo
steil dat het leek alsof we gingen
opstijgen!" Was hij onder de indruk
van de auto? "Ik wil hoe dan ook een
Land Rover als ik ouder ben", zegt hij
resoluut. Maar welke? Behalve de
Discovery zijn hier vandaag ook nog
twee Range Rovers en een Range
Rover Sport in actie. "Ik wil ze
allemaal!", zegt hij lachend.

BELEVENIS S EN
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T O Y S T O RY
Groot of klein, de maat doet er niet
toe als het gaat om de bekwaamheid
van een Land Rover, zelfs een
radiografisch bestuurde versie staat
zijn mannetje. Deze 1:10
schaalmodellen op basis van een
Defender 110 doen vrijwel alles wat
een Defender kan. Ze beschikken over
cruise control, sperdifferentieel, hoge
en lage gearing en een kruipstand. De
radiografische Defenders namen het
jungleparcours vol overgave en
rekenden af met modderige heuvels,
spekgladde boombruggen en
technische afdalingen. Dankzij de zeer
jeugdige operators achter de knoppen
absorbeerden ze ook aardig wat ruige
schokken en stoten. En vertel het niet
verder, maar ze bleken ook heel
populair onder volwassenen.

MILLER
LEEFTIJD 6

“DIT IS HELEMAAL TE GEK!”

Inmiddels hebben al een miljoen mensen
kennisgemaakt met de Above and Beyond
Tour tijdens de verschillende evenementen
overal ter wereld. Onder hen talloze kinderen
die zich de dag nog lang zullen heugen. Voor
hen was het niet zozeer een 4x4-belevenis,
maar een Land Rover-belevenis.
Voor de zesjarige Miller Delaney is zoveel
opwinding op één dag bijna te veel. Hij heeft
het obstakelparcours twee keer gedaan en
heeft in de Huey Kids-auto's gereden. Nu gaat
hij op in een radiografisch bestuurde Defender,
die hij zijwaarts over een modderig junglepad
laat stuiteren.
Heeft hij het naar zijn zin gehad in
Windsor? Hij kijkt heel even op van zijn
controller, net lang genoeg om mij een hele
grote glimlach te laten zien. En de paarden?
Heeft hij daar ook van genoten? Miller kijkt
weer even op. "Welke paarden?", vraagt hij.
Welkom in de wondere wereld van Land
Rover, jongeman.
M EER INFORM AT IE Boek uw eigen Experience op
landrover.com/experience
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De angstaanjagende Cape Epic is een van de zwaarste mountainbikeraces ter wereld.
Het uitstippelen van de steeds veranderende route is al net zo zwaar als de race zelf,
maar een groep enthousiaste routeplanners en hun Land Rovers maken er licht werk van
T E K S T
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Meer dan extreem: met enkele van de
moeilijkste en zwaarste routes ter wereld
hebben de mountainbikers in de Absa
Cape Epic vaak te maken met extreem
terrein en ondraaglijke temperaturen

Als de Nieuw-Zeelandse rugbylegende Carlos Spencer
claimt dat een fietsrace een stuk zwaarder is dan het
spelen voor de All Blacks, dan kun je er donder op
zeggen dat het een duivelse fietsrace is. En dat is de
Absa Cape Epic dan ook, maar dan wel dichter bij een
zonovergoten hemel.
De Cape Epic door de schitterende en bergachtige
Westkaap van Zuid-Afrika is de langste en zwaarste
mountainbikerace ter wereld. De combinatie van
afstand, klimpercentage en technische secties hebben
de race de status opgeleverd van 'hors catégorie'
(buitencategorie) door de Internationale Wielerunie
(UCI), het internationale overkoepelende orgaan voor
de wielersport.
Aan de race doen 1.300 mountainbikers in 650
teams van twee mee – zowel mannen als vrouwen,
van enthousiaste amateurs tot doorgewinterde
professionals. Gedurende acht dagen rijden deze
diehards 653 kilometer over grindwegen, steile
rotshellingen, technische afdalingen, snelle tracks door
prachtige wijngaarden en inheemse bossen, door diepe
ravijnen en langs een adembenemende kust. Niet dat
er overigens veel tijd is om van het uitzicht te genieten,
want in totaal klimmen ze tijdens de race 13.530 meter…
In 2004 begon het als een evenement voor iedereen
en waren er 200 deelnemers, maar sindsdien is de Cape
Epic uitgegroeid tot een internationaal evenement op
de wedstrijdkalender voor mountainbiking dat nu
jaarlijks 1.300 deelnemers van overal ter wereld trekt.
Bovendien wordt de race elk jaar moeilijker, een echte
test voor de moed en innerlijke kracht van de renners,
niet in het minst door de Land Rover Technical Terrainsecties die speciaal ontworpen zijn als een uitdaging
voor de absolute top van het deelnemersveld.
Extreem steile hellingen, duizelingwekkende
afdalingen, grote rotsblokken en los grind maken
deze secties een ware slijtageslag voor niet alleen
de deelnemers, maar ook voor de routeplanners die
vertrouwen op een reeks Land Rovers om het ruige
terrein te verkennen en maanden van tevoren besluiten
over de uiteindelijke route.
En juist omdat de route elk jaar anders is, hebben
ze geen gemakkelijke taak. Zowel planners als voertuigen
staan voor de uitdaging om een route met de beste
tracks, paden en hellingen uit te stippelen en te testen.
"Er zijn tegenwoordig zoveel beperkingen op de
route en je moet met zoveel dingen rekeningen houden
voor de dorpen waar we tijdens de Cape Epic doorheen
rijden dat we letterlijk anderhalf jaar van tevoren moeten
plannen", zegt Kevin Vermaak, de initiatiefnemer van
de race.
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VOOR WIE STERK IN
Z I J N S C H O E N E N S TA AT
Deelnemers aan de Cape Epic, van enthousiaste
amateurs tot internationale professionals, komen
van overal ter wereld. In teams van twee leggen
ze een afstand van ruim 650 km af, verdeeld over
zeven etappes in acht dagen. Tijdens sommige
etappes wordt meer dan 2.000 meter geklommen.
Als voorbereiding trainen de deelnemers veelal
een half jaar, tot 12 uur per week.
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De capaciteiten van
Land Rover worden
elk jaar zwaar beproefd
voor de Cape Epic,
zodat de deelnemers
moeten opboksen
tegen de zwaarste
en uitdagendste
routes ter wereld

"Het terrein verandert, boerderijen krijgen nieuwe
eigenaren en de grenzen van de landerijen worden
soms verlegd. Het is echt een 'werk in uitvoering'
door droogte, bosbranden of overstromingen, dus
tijdens de voorbereiding van anderhalf jaar verandert
de route ook steeds maar weer." De meer dan
bekwame Land Rovers spelen daarom ook een uiterst
belangrijke rol bij de complexe taak van het verkennen
van de route.
"We zouden dit nooit kunnen doen zonder de hulp
van Land Rover omdat we elke maand op pad moeten
om de staat van de route te checken. En daar hebben
we hoogst bekwame en bovenal betrouwbare
verkenningsvoertuigen voor nodig", aldus Vermaak, die
druk bezig is met de voorbereiding van de Cape Epic
in 2019 en de mogelijk compleet nieuwe route. Met zijn
team van scouts en Land Rovers maken ze zich op voor
weer een druk jaar.
Dit jaar startte de race, de 15e editie en de derde
met Land Rover als officiële voertuig- en routepartner,
met een proloog van 20 kilometer op de iconische
Tafelberg, gevolgd door zeven slopende etappes langs
onder meer de steden Robertson, Worcester en
Wellington en met de finish bij de schitterende Val
de Vie Estate in de Paarl-Franschhoek Valley.
Wie acht dagen op het zadel zit, moet rekening
houden met vier aaneengesloten dagen van ruim
100 kilometer per dag, plus een uitputtende tijdrit in de
vijfde etappe. De laatste etappe voert de vermoeide
wielrenners van Wellington naar Val de Vie, een zware
rit van 70 kilometer waarbij en passant 2.000 meter
geklommen wordt. De organisatoren zorgen ervoor dat
er keihard gewerkt moet worden voor de medaille die
bij de finish op deelnemers ligt te wachten.
Niet dat iedereen de finish haalt. Dit jaar volbracht
slechts 84 procent van de deelnemers de Cape Epic.

"De Cape Epic is waanzinnig
intens", zegt de 59-jarige Mike
Nixon, een voormalig bergbe
TIJDENS DE
klimmer en lid van het officiële
BEKLIMMINGEN IS
Cape Epic-team van Land Rover,
dat met 12 mountainbikers deel
EEN MARTELING”
neemt in een aantal categorieën.
MIKE NIXON
Hij is een van de slechts vier
mountainbikers die alle 15 races
volbracht heeft, een groepje dat bekend staat als de
Laatste Leeuwen. Nixon weet dus waar hij over praat.
"Dit jaar was de vierde etappe, de Land Rover
Technical Terrain-sectie, verreweg de zwaarste. De
smalle paadjes richting de hooggelegen Goudini
Spa-sectie waren verschrikkelijk droog, rotsachtig
en zanderig. Elke pedaalslag tijdens de beklimmingen
was een marteling."
Alle 12 mountainbikers van het Land Rover-team
haalden dit jaar de finish. Mike Nixon eindigde met zijn
teammaatje Jasper van Dijk als 252e in het algemeen
klassement, terwijl de voormalige Proteas-batsman en
allround cricketlegende Gary Kirsten en zijn partner Roddy
van Breda in hun categorie (40 jaar en ouder) als 87e
eindigden. All Blacks-superster Carlos Spencer en Clinton
Mackintoch finishten als 98e in de Masters-categorie.
"Het waren acht ongelofelijke dagen", vertelt
mountainbiker Gary Kirsten, die tevens de leiding had
over het Land Rover-team. "Het was een grote eer om
onder de Land Rover-vlag de groepsleider te zijn.
Alleen al het volbrengen van deze slopende race is
een prestatie op zich." Carlos Spencer lijkt geen
ongelijk te hebben gehad.

“E L K E P E D A A L S L A G

P ROBEER HET ZELF Volgend jaar vindt de race
plaats van 17 tot 24 maart. Voor meer informatie over
de Absa Cape Epic: cape-epic.com
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Het enige dat je nodig hebt is je auto en bagage.
Avonturier Monty Halls en zijn kroost vinden in
het Ierse County Donegal de perfecte setting voor
een geweldig samenzijn vol verrassingen

T E K S T M O N T Y H A L L S
F O T O G R A F I E A L E X A N D E R R H I N D
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Als je op reis bent, heeft het oversteken van de grens
iets speciaals. Het is een overgang van de ene naar een
andere wereld, die je met een enkele stap maakt. Het
is altijd een moment dat de reiservaring verrijkt: ineens
ben je alerter en je meer bewust van de omgeving.
Voor mij is er geen mooiere grens dan die tussen land
en zee. De kust heeft altijd een magische betekenis
gehad in de geschiedenis van het reizen en ontdekken.
En de grillige, eindeloos afwisselende kust van Donegal
is misschien wel wonderbaarlijker dan de meeste.
Donegal is het meest noordwestelijke deel van
Ierland en is als zodanig het meest noordwestelijke
punt van Europa. Het is een van die zeldzame plekken
waar je met je hakken op een uitgestrekt continent
staat en met je tenen in de eindeloze oceaan. Ik heb
vooral een speciale band met Malin Head in Donegal,
het noordelijkste puntje van Ierland. Hier had ik in 2011
een van de meest memorabele ontmoetingen van mijn
hele leven. Op die gedenkwaardige dag zag ik pal
onder de dreigende kliffen honderden reuzenhaaien
traag door de kristalheldere baai ploegen. Het was een
onvergetelijke samenscholing van de op een na grootste
vis op aarde, dankzij een uniek samenspel van de
stroming, het getij, het plankton en de stralende
zon aan een wolkeloze hemel.
Zeven jaar later sta ik hier weer, maar dit keer met
mijn gezin. Niet alleen om de miraculeuze kust met
hen te delen, maar ook het grote achterland van een
van de wildste en dunst bevolkte streken van Ierland.
Mijn liefde voor Ierland en zijn bevolking heb ik
overgehouden aan de opnamen die ik er een aantal
jaren geleden maakte voor de BBC-serie The Great
Irish Escape. Maar mijn affectie steekt schril af bij de
familiebanden waar mijn vrouw Tam aanspraak op kan
maken, en die zich manifesteren in onze dochters Isla
en vooral Molly met haar vuurrode Keltische lokken.
En dus leek het niet meer dan voor de hand liggend
om de kinderen mee te nemen naar een streek waar
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de wateren wild zijn, het land oeroud is en de Ierse
cultuur in ere wordt gehouden. Het was ons cadeau
voor Isla en Molly, en stiekem ook voor onszelf.
Het valt niet mee om voor een week in te pakken,
gezien de unieke eisen (en eisen zijn het, laten we wel
wezen) van klein grut op grote reizen. De laadruimte
van de Land Rover Discovery – de auto die ons tijdens
het gezinsuitje zou vergezellen – werd danig op de
proef gesteld door de kolossale berg koffers,
rugzakken, emmers en schepjes en midden tussen de
chaos een weekendtas voor mij.
We hadden ook een aanhanger met boot. We
konden immers niet meer dan 1.100 kilometer kust
bezoeken zonder de Atlantische Oceaan op te kunnen
en eilandjes en verborgen baaitjes te verkennen. Het
rijden met de aanhanger was een genot, iets dat je
mensen niet vaak hoort zeggen. Land Rover heeft er
de nodige middelen in gestoken om te zorgen dat
deze normaal gesproken nogal stressvolle ervaring
volkomen veilig en zelfs plezierig is. Het enige
probleem, als je het zo mag noemen, is dat je af en toe
vergeet dat je een aanhanger achter de auto hebt. Het
ging zo vlot dat voor we het beseften, we onze eerste
bestemming bereikten – fris, scherp en nog steeds
getrouwd en het hele gezin in opperste stemming.
Onze trektocht door Donegal zou een week duren,
wat eigenlijk veel te kort is als je het gebied fatsoenlijk
wilt verkennen. Dit is tenslotte de locatie die in 2017
door National Geographic tot reisbestemming van het
jaar werd uitgeroepen. Maar we hadden de reis vanuit
de beleving van kinderen van vier en zes gepland.
Wat voor ervaringen zouden herinneringen
voor de rest van hun leven opleveren? Wat zou
hun fantasie prikkelen?
We gingen ervan uit dat chique restaurants en
dromerige boetiekhotels niet hoog op hun verlanglijstje
zouden staan, ondanks dat Donegal daar absoluut
geen gebrek aan heeft. We mikten meer op zand,

De Discovery brengt
de familie Halls en hun
bodyboards naar het
Rossnowlagh Beach.
In de Tullagh Bay
verruilen ze paardenkracht
voor paarden
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" WAT ZO U H U N FA N TAS I E P R I K K E L E N E N
BLIJVENDE HERINNERINGEN OPLEVEREN?"
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“DIT WAS EEN UITGELEZEN
KANS OM EEN ONTDEKKINGSREIS
TE ONDERNEMEN”
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De Discovery maakt
korte metten met de
kiezelwegen langs de
kust. De kliffen van
Sliabh Liag te voet
bedwingen blijkt een
hoogtepunt, vooral
voor de jonge, niet
te stuiten Isla

zee en zon. We hadden een route uitgestippeld om de
woeste wildernis om ons heen te verkennen, een tocht
die ieder aspect van het voertuig en ons vernuft zou
aanspreken. Ik heb altijd al beweerd dat kinderen de
beste ontdekkingsreizigers zijn, en we hadden er twee
op de achterbank die popelden om in het ons
omringende landschap losgelaten te worden.
Deze streek is een speeltuin voor alle leeftijden.
Op een oppervlakte van 4.861 vierkante kilometer en
een bevolking van slechts 160.000 mensen vind je enorm
uitgestrekte stukken wildernis: zeearmen, oeroude
veenmoerassen, wouden en bergen. Ik weet niet
precies wanneer een heuvel een berg wordt, maar wat
de twee belangrijkste gebergten, Derryveagh en Blue
Stack, in hoogte tekortkomen, maken ze meer dan
goed in pracht. Maar ik wilde onze vakantie dopen met
het zilte nat, dus reden we naar het lieflijke haventje
van Portnablagh om de zee rond onze tenen te voelen.
In heel Donegal bleken we zo het strand op te kunnen
rijden en dat deed ik dan ook, onderwijl dankgebedjes
prevelend dat de Discovery zo goed op zand vooruit
kan. Blijkbaar is er in het hoogseizoen elke dag wel een
auto die door de vliegensvlug opkomende vloed per
ongeluk tot amfibievoertuig wordt gebombardeerd,
dus was het een geruststellend gevoel dat wij ons
indien nodig rap hogerop konden begeven.
Ik kreeg ook de gelegenheid om Land Rovers
Activity Key te gebruiken, die ik – tot mijn grote
schaamte – pas vlak voor ons vertrek in het
dashboardkastje vond. Extra gênant was dat ik al
een half jaar lang, telkens als ik ging surfen of duiken,
de autosleutel onder graspollen had verstopt, terwijl
ik de waterdichte Activity Key om mijn pols had
kunnen doen. Maar beter laat dan nooit: toen ik het
bandje tegen de bagageklep tikte, hoorde ik het
geruststellende geluid van de centrale vergrendeling.
Vervolgens kon ik achter de kinderen aan, die al gillend
van de pret in het ondiepe water rondspetterden,

ONTD EKKEN

springend over de kristalheldere golven die het
strand op rolden.
We hadden besloten om naar een rotsboog in zee
te kajakken, waar (zo had ik Isla en Molly wijsgemaakt)
de plaatselijke zeemeerminnen woonden. Het was
maar even peddelen van de kust naar de boog, een
glinsterende wereld van weerspiegelingen en
fluisterende echo’s. Tussen mijn knieën gezeten hield
Molly bij hoog en laag vol dat ze een zeemeermin
had gezien die een vis ving. Dat ik haar niet had gezien
kwam omdat alleen kleine meisjes zeemeerminnen
kunnen zien, en grote mensen niet. Dat leek ons allebei
volkomen logisch.
Die avond reden we, nog nagloeiend van de warme
zon en de herinneringen van die dag, naar onze
overnachtingsplaats. Dit was – en hoe belangrijk is
dat niet voor een kind (en voor een man van 51) –
een vuurtoren. En niet zomaar een vuurtoren. Fanad
Lighthouse is in 1817 gebouwd en rijst 22 meter boven
het schiereiland Fanad uit. Dat klinkt misschien niet
eens zo hoog, maar als je de 79 treden beklimt, voel je
iedere centimeter. Het uitzicht was zo overdonderend,
zo waanzinnig mooi, dat de kinderen gedurende een
kort ogenblik met stomheid geslagen waren. De
eigenlijke accommodatie is het huisje van de
vuurtorenwachter, waar historie van de muren druipt.
Je valt in slaap op het ritmische geluid van de zee in de
baaitjes diep onder je bed.
Het volgende punt op de agenda was paardrijden
op het strand. Misschien moet ik maar niet langer
pretenderen dat de route puur was afgestemd op de
dromen van twee kleine meisjes. De bucketlist van een
volwassen man op leeftijd was evengoed een bepalende
factor. We brachten de dag door in de buurt van het
Tullagh Bay Equestrian Centre. De geduldige
medewerkers van deze manege deden er alles aan om
het hele gezin in het zadel te krijgen en stapvoets langs
de duinen van Tullagh Beach te laten rijden. Molly zat
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op de kleinste pony die ik ooit heb gezien, met ogen
zo groot als schoteltjes. Ik daarentegen zat op een
kolossaal ros, Jack genaamd, een goedzak die af en toe
zijn irritatie over de onhandige sul op zijn rug liet blijken
door met zijn ogen te rollen en minachtend te snuiven.
De dagen daarna zwierven we dwars door de hele provincie, onder meer naar het Folk Village in Glencolmcille,
waar we een glimp van een zwaar verleden kregen.
Hoe mooi deze plek ook is om naartoe te reizen, om
er te wonen is niet altijd even aangenaam geweest.
Dat verklaart misschien waarom er nog altijd zoveel
saamhorigheid heerst in Donegal en je er warm wordt
onthaald met oprechte interesse in wie je bent, waar
je vandaan komt en waar je naartoe gaat.
Onze meest uitdagende locatie was Port, aan het
eind van een lang, steenachtig pad dat voortvloeide
uit een smalle weg die kilometerslang door een mistig
veenmoeras kronkelde. Aan het eind hiervan lag Port
Cottage, een gerestaureerd gebouw in een verlaten
gehucht dat pal op de Atlantische Oceaan uitkeek.
De cottage was op zijn zachtst gezegd basic, maar
dat was nu juist ook de charme.
Een turfvuur brandde in de hoek van de sfeervolle
huiskamer met minikeukentje. De ruimte was bezaaid
met aangespoelde voorwerpen, en de flikkering van
de vlammen danste in smaragdgroen zeeglas en tussen
het zeewier dat aan het plafond hing te drogen. In deze
baai werd Isla, met de hulp van de ongeëvenaarde
plaatselijke rotsklimlegende Ian Millar, de jongste
persoon die ooit een nabijgelegen brandingspilaar
had beklommen. Ze stak haar handen triomfantelijk
omhoog onder het gekabbel van de zee vijftig meter
onder haar en het gekrijs van de in de zeemist
rondwiekende meeuwen.
Maar het hoogtepunt moest nog komen. Ik had de
aanhanger met boot de hele week gestald, maar nu
was de tijd aangebroken om mijn gezin mee te nemen
naar een plaats die me in 2011 de adem benam: Malin
Head. Dit was een plek die zeelui, dierenliefhebbers en
andere fans van het woeste land terecht ontzag
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inboezemde, en het was hier dat ik al die jaren geleden
mijn ontmoeting met de reuzenhaaien had gehad.
Bij het te water laten van de boot kon ik mooi de
Advanced Tow Assist van de Land Rover gebruiken,
een handige draaiknop op de middenconsole van de
Discovery die de aanhanger zelfs over de smalste
boothellingen achteruit laat zakken. Reden om
triomfantelijk en als een doorgewinterde zeerob uit
de auto te springen, hoewel de zelfverzekerde
manoeuvre niets met rijvaardigheid te maken had,
maar alles met geavanceerde technologie. Maar dat
was mijn geheimpje en ik nam de bewonderende
glimlach van een streekbewoner met een gemaaktbescheiden knik in ontvangst.
We bleven bijna de hele dag op zee en vaarden
tot aan Inishtrahull Island, het laatste stukje Ierland
dat de landverhuizers zagen, en daarom een plek waar
menig traantje is geplengd. Toen we omkeerden
richting haven, wachtte ons een bijzonder afscheid
van Donegal. Een plaatselijke boot nam contact op
via de radio om ons te waarschuwen dat een school
dolfijnen aan het spelen was in de lange schaduw van
de grote, dreigende kliffen van de landtong. Ik gooide
het roer om en racete richting een ontmoeting waar ik
vele jaren op had gehoopt.
We waren naar Donegal gekomen om de kinderen
een plek te laten zien die wij een van de wonderbaarlijkste
van Europa of misschien wel de wereld vonden. Terwijl
we Malin Head naderden, kwam de school ons al
tegemoet. Binnen enkele tellen was de boot omsingeld
door gladde grijze gedaantes, die dartelden in de
golven en in ons kielzog uit het water knalden, terwijl
Isla en Molly het uitgilden van de pret.
Het was werkelijk een droomafscheid van deze heel
speciale plek aan de rand van een continent, na een ware
ontdekkingsreis over wegen, kustpaden en golven.
BEKIJK D E VID EO Om het avontuur van de familie Hall
met hun Land Rover Discovery in Donegal mee te beleven,
bezoek dan youtube.com/landrover

Met de Advanced
Tow Assist is het
manoeuvreren met de
aanhanger een makkie
voor Monty. Op het water
wacht een betoverende
verrassing: een school
uitbundige dolfijnen
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“DOLFIJNEN DARTELEN IN
D E G O LV E N E N K N A L L E N I N
O N S K I E L ZO G U I T H E T WAT E R ”
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Er is geen betere plaats om
te beleven hoe een auto
zich op ijs gedraagt dan
de Land Rover Ice Academy
in het noorden van Zweden.
En in deze afgelegen regio
met sneeuw bedekte
bossen en fascinerende
cultuur is er ook buiten
de baan volop te beleven
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Links: Lars Hoffmann
en Malin Strid. Onder:
op een slede met tien
honden krijg je een
uniek beeld van Arjeplog

“A R J E P L O G I S E E N
BEBOSTE WILDERNIS
A AN DE RAND VAN
DE POOLCIRKEL”

AVONTUUR

Om drie uur ’s middags staat de zon al laag aan de
lichtblauwe winterhemel boven Arjeplog in Zweeds
Lapland. De sneeuw kraakt onder onze voeten als we
naar het Sällameer lopen. Ondanks de meerdere lagen
van thermische kleding, snijdt de -30 °C je adem bijna
af; het is barstens koud maar tegelijk op een aparte
manier verkwikkend. Aan de rand van het meer treffen
we Lars Hoffmann en Malin Strid, die tien van hun
husky's voor een 2,5 meter lange slede tuigen. Hun
staarten kwispelen en sommige van de honden blaffen
enthousiast. Ze zijn hiervoor geboren en ze voelen dat
het tijd is om aan het werk te gaan.
Terwijl wij ons onder een dikke wollen deken op de
slede nestelen, neemt Malin plaats achterop. Met een
luid commando houden de honden zich stil en schiet
de slede vooruit. We worden omringd door stilte als
de slede dieper het besneeuwde dennenwoud langs
het meer intrekt. Het enige dat we horen is het zachte
geluid van de houten glijders door de sneeuw. Op dit
moment geldt er maar één ding: ontspan en geniet van
het prachtige winterse plaatje. Dit is duidelijk een heel
andere kant van Arjeplog.
Het gros van de bezoekers aan dit kleine dunbevolkte
plaatsje aan de rand van de poolcirkel in het noorden
van Zweden brengt zijn tijd in Arjeplog door achter
het stuur van een auto. In de winter, als het ijs op de
talrijke meren ruim een meter dik is, is dit namelijk een
ideale locatie om Land Rovers te testen onder ijskoude
omstandigheden. En bovendien is het een heerlijke
plaats voor de ware liefhebbers om hun rijvaardigheden
aan te scherpen.
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“HET HEEFT IETS BETOVERENDS
O M I N S T I LT E D O O R
DE BOSSEN TE SLEEËN”

De Land Rover Ice Academy aan de rand het 250 km2
omvattende spectaculaire Hornavanmeer biedt drieen vierdaagse cursussen ijsrijden onder leiding van
ervaren instructeurs. Deelnemers leren hoe ze de
nieuwste Land Rover-modellen rond een serie tracks
op het ijs sturen, van ingewikkelde slaloms tot driften
op hoge snelheid en offroading door de bossen.
Het is een harde leerschool. Rijden op ijs is een
volstrekt andere ervaring dan het rijden door stad en
dorp. Alles draait om geduld, zoals de (zeer geduldige)
instructeurs voortdurend blijven herhalen. De marges
zijn klein en je moet de balans vinden tussen gasgeven,
sturen en remmen. Als je het goed doet, zweef je
keurig door de bochten, maar de kleinste vergissing
doet je in de sneeuw belanden.
Dit laatste had ik de vorige dag al persoonlijk
ondervonden achter het stuur van een Range Rover
Velar. Na een briefing in de Experience lodge naast
het meer, is de eerste uitdaging om een op het oog
eenvoudige slalom uit te voeren. "Probeer de balans te
vinden, dan gaat het als vanzelf", zegt mijn instructeur
Andre D'Cruze, terwijl hij uitlegt wanneer ik moet
sturen, remmen en gasgeven. "Je kan niet zoals op
asfalt onmiddellijk stuurcorrecties uitvoeren, dus laat
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snelle stuurbewegingen maar thuis." De Velar heeft
geweldige offroadeigenschappen, maar door mijn
gebrek aan kennis vlieg ik in eerste instantie voortdurend
uit de bocht. Na een paar keer proberen leer ik echter
steeds beter in te schatten wanneer ik het gaspedaal
los moet loslaten en het stuur moet draaien. Het is niets
vergeleken bij de Hollywood-stuntrijderskwaliteiten
van Andre, maar het is geruststellend dat ik duidelijk
vooruitgang boek.
Afgezien van de spanning op het ijs, heeft een bezoek
aan de Land Rover Experience in Arjeplog tal van
andere hoogtepunten, zij het op lagere snelheid. Denk
daarbij aan een rit naar de poolcirkel, een tocht op een
sneeuwscooter of een serene sledetocht met husky's.
"Dit is een prachtige locatie en het heeft iets
betoverends om in stilte door de bossen te sleeën", zegt
Malin, als we na de tocht langzaam opwarmen in Hotel
Silverhatten aan het Hornavanmeer. Tijdens een heerlijk
maal van rendiersteak en elandburgers vertelt het tweetal
hoe ze Cold-Nose-Huskies oprichtten nadat ze elkaar
hadden leren kennen bij een kennel voor sledehonden.
Malin is afkomstig uit het noorden van Zweden en is
een wildernisgids, hondentrainer en dierenverzorger.
De Duitse Lars is een fotograaf die op expeditie is

RIG HT X X X X X X

Links: Herbeleef uw rit op
het ijs door heerlijk te
ontspannen bij het haardvuur
in Hotel Silverhatten. Onder:
de Velar ligt niet wakker van
de arctische wildernis

DE VELAR BLIJFT IJZIG KALM
De opvallende looks van de Velar bezorgden hem de titel
World Car Design of the Year 2018. Maar zijn schoonheid
blijft niet beperkt tot de oppervlakte. Torque-on-demand
all-wheel-drive (AWD) levert uitstekende prestaties op de
weg en perfecte offroadcapaciteiten, terwijl het Terrain
Response-systeem ervoor zorgt dat hij is opgewassen
tegen de meest uitdagende omstandigheden.

65

A RCTI SC H

AVO N T UUR

geweest in Alaska, Groenland en heel Scandinavië. Als
ze niet met bezoekers op pad zijn door de bossen en
langs de meren van Arjeplog, testen ze zichzelf in de
zwaarste races met sledehonden. Sommige van deze
races zijn meer dan duizend kilometer lang en een ware
beproeving van doorzettings- en uithoudingsvermogen.
De races zijn een eerbetoon aan de tijd dat
sledehonden het belangrijkste transportmiddel waren
voor de Sami, de inheemse bevolking rond Arjeplog
en andere delen van Zweden, Noorwegen, Finland
en Rusland. In Arjeplog kunnen bezoekers in het
Silvermuseet meer te weten komen over de cultuur
en levens van de Sami, waarvan er nog veel werkzaam
zijn als rendierherder.
Het museum is gehuisvest in een voormalige
kostschool voor nomadische Sami-kinderen. Het
toont een uitgebreide collectie van kunstvoorwerpen
en geeft tegelijk inzicht in hoe de omgeving rond
Arjeplog eruitziet in de diverse seizoenen.
Het iets verder naar het zuiden gelegen Båtsuojcentrum geeft een praktisch inkijkje in het leven van de
Sami. U kunt er traditionele huizen bezoeken, rendieren
voeren en rond een haardvuur luisteren naar fascinerende
verhalen over Sami-gebruiken terwijl u en passant
geniet van een reeks plaatselijke vlees- en visgerechten.
Sneeuwscooters hebben tegenwoordig grotendeels
de plaats ingenomen van de husky's om in de
wintermaanden afgelegen gebieden te bereiken. En
ter afwisseling van de training op de Land Rover Ice
Academy is een safari op sneeuwscooters nu ook een
prachtige manier om de uitgestrekte dennenwouden te
verkennen. De verlatenheid van de arctische wildernis
is voor velen dan misschien een hondenleven, maar
Arjeplog stelt u in elk geval in staat om er zelf een
unieke invulling aan te geven.
B ELEEF HET Z EL F Reserveer uw bezoek aan de Land Rover
Ice Drive Academy op landrover.com/experiencesweden
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“ P R O B E E R D E B A L A N S T E V I N D E N ,
DA N G A AT H E T A LS VA N Z E L F ”

DE L AND ROVER
ICE ACADEMY
OP HET IJS
Leer nieuwe rijvaardigheden in
een waanzinnig mooie setting.
Vanachter het stuur van topauto's
als de Range Rover Sport en de
nieuwe Velar tilt u onder het toeziend
oog van ervaren instructeurs uw
rijvaardigheid naar een hoger plan.
Er zijn drie- en vierdaagse cursussen
voor zowel beginners als degenen
met meer ervaring.

NA AST HET IJS
In het grootste hotel van Arjeplog
wordt u onthaald met Scandinavische
gastvrijheid. Het Silverhatten heeft
adembenemend uitzicht over het
Hornavanmeer en op met sneeuw
bedekte bossen en bergen.
Het restaurant serveert exquise
plaatselijke en internationale
gerechten. En een bezoek aan
Arjeplog is niet compleet zonder
een tocht per sneeuwscooter,
hondenslede of een Land Rover
Experience-rit naar de poolcirkel.

RIG HT X X X X X X

Links: Beleef de
opwinding van het
rijden op ijs. Onder:
Bezoek Sami-gezinnen,
geniet van plaatselijke
gerechten of luister
naar verhalen over de
eeuwenoude Sami-cultuur
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Als de winter inzet en de
wegen veranderen in een
spekgladde ĳsbaan, kunt
u vertrouwen op uw
Land Rover die speciaal
ontwikkeld is om barre
omstandigheden het hoofd
te bieden. En voor optimaal profĳt van de auto,
kunt u zelfs overwegen om uw rĳvaardigheid in
winterse omstandigheden op te krikken.
Phil Jones, Driving Specialist bĳ Land Rover
Experience, geeft in de Land Rover Ice Academy
in Arjeplog leiding aan een team van instructeurs.
Phil is een 38-jarige Land Rover-veteraan die
zĳn rĳkunsten aanscherpte in het hoge en ĳzige
noorden van Canada en krĳgt naar eigen zeggen
een kick van het rĳden op ĳs. Sterker, hĳ rĳdt
liever op ĳs dan op asfalt!
Hier geeft hĳ tien tips om veilig met uw
auto de winter door te komen…

Ga vol zelfvertrouwen de winter
tegemoet met onze rĳtips
01 BEREID U VOOR

07 IN EEN SLIP? STUREN!

Oefen het rĳden op sneeuw en ĳs in een
veilige omgeving, zoals de Land Rover
Ice Academy, voordat u zich in de echte
wereld op glad ĳs begeeft.

Mocht u in een slip raken door overstuur (dus
als de voorkant van uw auto te scherp de bocht
indraait en de achterkant uitbreekt), stuur dan
in tegenstelde richting zodat de voorwielen in
de gewenste richting wĳzen.

02 HOUD GREEP OP GRIP
Controleer uw bandenspanning. Bevestig een
Land Rover Snow Traction System rond uw
banden of opteer voor de speciale Land Roverwinterbanden.

0 3 PA S U W A U T O A A N
Schakel uw Terrain Response in Gras-Grind-Sneeuw
dat de instellingen van uw auto aanpast aan de
betreffende ondergrond; bĳ sommige modellen
gebeurt dit automatisch.

04 RUSTIG A AN
All Terrain Progress Control helpt u een constante
snelheid aan te houden (tot 30 km/h) en past de
voertuigsystemen aan zodat u onder alle
omstandigheden grip houdt.

05 DENK AAN DE REMWEG
Leer anders te denken. Op ĳs is uw remweg tien
keer zo lang als onder normale wegomstandigheden.

06 EEN FLUWELEN VOET
Ga zorgvuldig met de pedalen om. Kĳk zo
ver mogelĳk vooruit zodat u vroegtĳdig kunt
anticiperen of u van richting moet veranderen
of vaart moet minderen.
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0 8 W E E S U B E W U S T VA N
UW WIELEN
Zorg dat uw wielen in de juiste richting wĳzen,
zodat u niet in een onverwachte richting rĳdt
als de auto weer grip vindt.

09 VERMOGEN KAN OOK
GOED ZIJN
Als u door overstuur in een slip raakt, lĳkt het
vreemd om meer vermogen toe te passen, maar
als uw auto beschikt over All Wheel Drive helpt
dit om de auto weer in het rechte spoor te krĳgen;
de voorwielen kunnen namelĳk sturen en bieden
tegelĳk grip. Dus wees niet bang om wat gas te
geven als u tegenstuurt.

1 0 L A AT H E T G AS S O M S LO S
Aan de andere kant, als de slip door onderstuur
komt (dus als de neus van de auto niet genoeg
indraait en u bĳna de bocht uitgaat), laat dan het
gaspedaal los en geef niet meer tegenstuur.
KL A A R VOOR D E W INT ER Boek een
winterbeurt voor uw auto bij uw Land Rover
dealer. En bekijk de originele Land Rover
Gear winteraccessoires op gear.landrover.com

FOTOGRAFIE: DIRK BRUNIECKI

IJZIG KALM
BLIJVEN

LAND ROVER SERVICE

VERLEG UW GRENZEN
MET LAND ROVER

Wat betreft het onderhoud aan uw Land Rover gaan wij een stap verder om de
ervaring voor u zo plezierig mogelijk te maken. Niemand kent uw auto immers
beter dan uw eigen Land Rover dealer. Deskundige technici, originele Land Rover
onderdelen en een Vehicle Health Check maken standaard deel uit van de service.
Neem contact op met uw Land Rover dealer om een onderhoudsbeurt
te boeken. Meer informatie op landrover.com
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TEKST NATHANIEL HANDY
FOTOGRAFIE PETER GUENZEL

Wie grote dromen koestert,
moet maar eens bij Land Rover
Classic Works gaan kijken, een
plaats waar dromen werkelijkheid
worden. Director Tim Hannig
geeft ONELIFE een rondleiding
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“Mijn oom had een van de eerste Land Rovers
Discovery", vertelt Tim Hannig, Director van Land Rover
Classic Works. "We gingen altijd bij hem op bezoek in
Denemarken. Het was een rommelige auto die hij voor
de jacht gebruikte, maar ik herinner mij nog goed dat
hij de grote achterklep open zwenkte en ik dan naar
binnenklom om op de zijwaarts geplaatste achterbank
te gaan zitten. Ik was pas acht jaar oud en het was de
gaafste auto die ik ooit gezien had."
Iedereen heeft wel een Land Rover-verhaal en elk
verhaal draagt bij aan een geschiedenis die nu al 70 jaar
en ieder continent omspant. En zelfs een klein beetje
van de oceaan, denk maar eens aan de eerste oversteek
van de Beringstraat door een landvoertuig in 2008.
Het Land Rover-verhaal heeft nu ook een eigen
thuis in de Engelse Midlands, een nieuwe, speciaal
ontwikkelde faciliteit van £7 miljoen en een oppervlakte
van 14.000 m2. Classic Works is een sales, service en
restauratiefaciliteit en de grootste in zijn soort ter
wereld. Bezoekers worden eerst welkom geheten in
een showroom, vanwaar achter grote glazen deuren de
54 workshops voor het ontmantelen, fabriceren en
opbouwen van de auto's zichtbaar zijn. En verborgen
achter dit alles, als een geheime ruimte in een kast,
bevindt zich de Classic Collection, een opslagplaats
met meer dan 500 auto's.
"Classic Works is bijna een soort museum zonder een
museum te zijn", legt Hannig uit. "Tijdens een rondleiding
leer je van alles over het bedrijf, maar ben je tegelijk in
een actieve werkomgeving. Dit is levende geschiedenis."
OP JACHT NAAR PERFECTIE
Waarom zou een merk zoveel investeren in een faciliteit
die gericht is op auto's die niet meer gemaakt worden?
Voor Hannig zijn er twee elementen. "Ten eerste willen
we mensen de historie van het merk laten beleven",
legt hij uit. En met een geschiedenis als van Land
Rover, is er geen gebrek aan hoogtepunten. Maar
vooral het tweede element heeft Classic Works mogelijk
gemaakt. "Het moet een duurzame onderneming zijn",
zegt Hannig. En het blijkt dat de restauratie van oude
Land Rovers heel wat opschudding veroorzaakt. "Toen
we in 2015 de productielijn voor de 1948 Series I
herstelden, was de respons enorm", vertelt Greg King,
Classic Works Engineer. "In eerste instantie was dit hier
niets anders dan een studie naar de mogelijkheden.
Ik denk niet dat ook maar iemand vermoedde hoe
succesvol het zou worden." King is, naar eigen zeggen,
"een Land Rover-man in hart en nieren." Als kind op
een boerderij in Zuid-Devon raakte hij al vroeg besmet
met het 'virus', en op 16-jarige leeftijd ging hij als
leerling aan de slag voor Land Rover. De kans om
deel uit te maken van Classic Works was dan ook
zijn ultieme uitdaging.
"We hebben alle oorspronkelijke tekeningen en dit
gaat terug tot de jaren 40", aldus King. Dankzij deze
knowhow kan Land Rover de klassiekers tot in het kleinste
detail restaureren om ze in hun oude glorie te herstellen.
Maar een blauwdruk is niets zonder expertise. In een
gespecialiseerde sector als die van klassieke auto's is het
hebben van de juiste mensen van cruciaal belang, meent
Hannig. Twee jaar geleden telde Classic Works 35 medewerkers, die in een hoekje van de fabriek in Solihull

“BIJ K
G A AT
EMOT
VRAA

werkten. In de huidige faciliteit
werken 140 specialisten, elk in
LASSIEKERS
hun eigen state-of-art ruimte.
"Klanten vertrouwen ons
HET OM
hun klassieke auto toe, waar
I E S E N DAT
ze veelal emotioneel aan
gehecht zijn", stelt hij, "en
GT RESPECT”
zulke auto's moet je met
respect behandelen."
Vanwege het ambachtelijke
karakter van Classic Works kan kwaliteitscontrole niet
ingebouwd worden zoals bij een productielijn. "We
hebben geen robots die controleren of een wielbout
met de juiste spanning is aangedraaid", erkent Hannig.
"Elke auto is weer anders. Daarom hebben we mensen
nodig die niet alleen bekwaam en vaardig zijn, maar die
tegelijk ook supergemotiveerd zijn om elke dag weer
een geweldige prestatie neer te zetten.

Van plaatwerk tot
aandrijving, Classic Works
is volledig uitgerust om
klassieke Land Rovers in
oude glorie te herstellen.
Rechtsonder: General
Manager Felix Welch

GRENZEN VERLEGGEN
De restauratie-industrie is vaak kleinschalig. De creatie
van Classic Works blijft daar trouw aan, maar heeft wel
het voordeel dat het aan de top kan functioneren.
"Classic Works heeft een positieve impuls gegeven",
zegt Hannig. "Er zijn nog altijd hiaten in onze
onderdelencatalogi en we zijn vastbesloten om
dit, samen met de talrijke enthousiastelingen, te
verbeteren. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld al
150 nieuwe onderdelen geïmplementeerd."
Door het bundelen van kennis kan de industrie in
kaart brengen welke componenten het meest gevraagd
zijn. "Op die basis kun je gaan investeren, wat voor
iedereen goed is", aldus Hannig. "Daarbij vergaren we
kennis terwijl we aan auto's werken, wat ons in staat
stelt om nieuwe reserve-onderdelen voor iedereen
beschikbaar te maken. Want laten we eerlijk zijn, wie
zelf thuis een auto restaureert, heeft net zoveel recht op
goede reserve-onderdelen als ieder ander."
Classic Works is de eerste Land Rover retail-outlet,
klassiek of nieuw, ter wereld. Tot dusver was Land Rover
een fabrikant en groothandel, maar door het publiek in
een etalage en op de werkvloer uit te nodigen,
betreedt het een geheel nieuw territorium. Het
contact met klanten is nu sterker dan ooit tevoren.
"Gelijk vanaf het begin zijn alle rondleidingen
voortdurend volgeboekt", zegt Felix Welch, General
Manager van Classic Works. "Deze auto's zijn een soort
kunstwerken en trekken zowel liefhebbers als mensen
die nog maar weinig weet hebben van de wereld van
klassieke auto's. Vorige week zondag hadden we hier
bijvoorbeeld de Land Rover Breakfast Club met 52
jubileum-edities van de Defender die we voor het
50-jarig bestaan hadden ontwikkeld. Het was voor het
eerst dat er zoveel van deze auto's bij elkaar waren."
Classic Works is nu van zins de grenzen te
verleggen. In het Duitse Essen is inmiddels al een
tweede vestiging geopend en de planning voor een
centrum in Noord-Amerika is in volle gang. "We willen
een service bieden op de plaats waar de vraag is",
aldus Hannig, die er met een glimlach aan toevoegt:
"Land Rover stopte niet bij de grenzen van het
Verenigd Koninkrijk, sterker nog, dat was slechts het
begin van een wereldwijd succes."
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Classic Works Engineer Greg King vertelt de achtergrond van de
krachtigste en meest dynamische Defender ooit, de Works V8
2018 is een belangrijk jaar als het gaat om 70-jarige
jubileums. Denk maar aan de eerste Britse Grand
Prix op Silverstone, de Olympische Spelen in Londen
en de eerste Land Rover. Ze weerspiegelen alle de Britse
ondernemingsdrang van na de Tweede Wereldoorlog.
Er is waarschijnlijk geen enkele auto die de tijdgeest
zo goed heeft verwoord als de Land Rover Defender, de
naam die de traditie voortzette van de oorspronkelijke
Series I en II. In veel gevallen bracht deze auto de wereld
letterlijk in kaart. Toen in 2016 de productie gestaakt werd,
leek het dan ook werkelijk het einde van een tijdperk.
Classic Works, en het jubileumjaar, bood Land Rover
echter de uitgelezen kans voor het ultieme afscheid.
”De Land Rover Defender Works V8 is het beste en
mooiste van wat een Defender kan zijn", stelt Classic
Works Engineer Greg King. “En het toont hoe belangrijk
de Defender is voor Land Rover. Uitstappen zonder een
voldane glimlach is vrijwel onmogelijk.” En hij kan het
weten. King gaf leiding aan het engineerteam dat een
auto wilde ontwikkelen die onmiskenbaar een Defender
was, maar met een ongeëvenaard scala aan dynamische
en technische capaciteiten.”
De Works V8 is een volledig herbouwde en
hernieuwde Defender van het model dat tussen
2012 en 2016 werd geproduceerd. Hij is voorzien
van een 5,0-liter atmosferische V8-motor die er 298 kW
(405 pk) uitpompt. De brute kracht is gecombineerd
met een achttraps automaat, heavy-duty voor- en
achterdifferentiëlen en een middendifferentieel voor
automatische torque bias.
“In tegenstelling tot andere omgebouwde
Defenders op de markt, is de Works V8 volledig
geïntegreerd met alle elektrische systemen zoals
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Linksboven: Greg King
was de projectleider.
Met zijn potente motor
en uitgebreide moderne
technologie is de
Works V8 de ultieme
performance-Defender

tractiecontrole en stabiliteitscontrole”, aldus King.
“Niemand anders heeft de knowhow hiervoor. Het
andere verschil is dat de Works V8 zodanig getest is
dat hij geheel voldoet aan de normen en eisen die we
aan elke Land Rover stellen.”
Eén zo'n test bijvoorbeeld betrof een tocht met twee
prototypes met aanhanger van de workshop in Engeland
naar de Westelijke Sahara om de auto's te testen in
temperaturen tot 52 °C. Het resultaat is een Defender
die het hoofd altijd boven water houdt, on- en offroad.
Normaalgesproken komen auto's pas in aanmerking
voor Classic Works als ze al tien jaar uit productie zijn. Zo
is bijvoorbeeld onlangs de eerste Freelander aan het
programma toegevoegd. Dus waarom is de Defender nu
al bij Classic Works te vinden? “Heel eenvoudig, omdat
de Defender gelijk aangemerkt kan worden als een
klassieker”, stelt Tim Hannig, Director van Classic Works.
Alle 150 gelimiteerde editie auto's waren binnen
negen dagen na het eerste persbericht al verkocht.
Voor wie niet tot die 'happy few' behoort, is er echter
goed nieuws. Een aantal accessoires en upgrades van
de Defender die in de Works V8 te vinden zijn, komen
namelijk straks beschikbaar.
De Works V8 heeft ook bijgedragen aan de rol van
Classic Works in de toekomst. Hannig: “Het is de meest
ultieme en verfijnde Defender die je je kunt voorstellen,
terwijl hij tegelijk op en top een Defender is gebleven.
We streven ernaar om dromen in vervulling te laten
gaan, dat is pas echt onze business.“
M EER W ET EN
Zoek op Land Rover Classic Works om een rondleiding
bij Classic Works te boeken
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L I C H T
Buitengewoon helder en prachtig ontworpen. De intelligente
Pixel-laser LED-koplampen van Land Rover zĳn een technologisch
huzarenstukje die zowel de veiligheid als het zicht verhogen

Wat zich in Las Vegas afspeelt, blĳft,
gelukkig, in Vegas. Het piramidevormige
Luxor Hotel in Sin City projecteert een
lichtstraal de nacht in die zo sterk is dat hĳ
vanuit de ruimte zichtbaar is; voor wie van
cĳfers houdt, we hebben het hier over een
lichtstraal van meer dan 42 miljard candela's.
Hoewel het idee van een zonachtige
kunstmatige verlichting waarschĳnlĳk tot
de verbeelding spreekt van iedereen die
weleens in het pikkedonker heeft gereden,
is een oogverblindende verlichting
gevaarlĳk voor andere weggebruikers.
Dus hoe vind je de balans in de behoefte
van de bestuurder om zo goed mogelĳk
zicht te hebben zonder dat anderen in
gevaar worden gebracht?
Het antwoord is Land Rovers state-ofthe-art nieuwe Pixel-laser LED-koplampsysteem dat na jaren van research netjes
is geïntegreerd in de nieuwe Range Rover
en Range Rover Sport.
De koplampen beschikken over een
uniek LED-lichtsysteem met 71 pixels die
samen meer dan 2.000 lumen genereren.
Ter vergelĳking, een normale zaklamp van
goede kwaliteit levert 25 lumen om de
nacht in licht te doen baden.
Maar wat een zegen is voor de
bestuurder, is niet per definitie een vloek
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voor andere weggebruikers. En dit is te
danken aan het slimme Adaptive Driving
Beam-systeem (ADB) dat automatisch de
individuele LED's reguleert. Zodra het
ADB-systeem tegemoetkomend verkeer
registreert, schakelt het specifieke LED's uit
op zowel de horizontale als verticale assen.
Dit voorkomt dat tot vier tegenliggers
verblind worden.
Sterker nog, het Pixel-laser LED-systeem
kan zelfs de lichtstraal met de rĳrichting laten
meebuigen, waardoor de bochten volledig
verlicht zĳn.
Bĳ snelheden boven 80 km/h in duisternis
wordt de hoge lichtstraal automatisch
aangevuld door een krachtig laserlicht,
wat een helder zicht geeft tot een haast
onwaarschĳnlĳke 550 meter.
De optische modules zĳn op basis
van siliconen. Behalve dat dit een langere
levensduur garandeert, maakt dit het
LED-systeem compacter. De designers van
Land Rover grepen deze vrĳheid aan om
een slank en haast onopvallend design te
creëren dat een paar jaar geleden technisch
gezien onmogelĳk was.
Het Pixel-laser LED-koplampsysteem is
praktisch, intuïtief en geweldig effectief en
een nieuw voorbeeld van hoe Land Rover
een helder baken voor de toekomst is.

L E D

H E AD LIG HT

SYSTEM

In meerdere opzichten schitterend. Het nieuwe Pixellaser LED-koplampsysteem dimt individuele LED's om
te voorkomen dat tegenliggers verblind worden
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In een tijdperk vol onrust, stress en
afleiding, brengt mindfulness een oase
van rust. De beste plaats om het te
beoefenen? Uw auto…
T E K S T

E R I N

I L L U S T R A T I E
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Tot acht biljoen dollar; ofwel, een acht met 12 nullen. Dat
is het geschatte jaarlijkse wereldwijde verlies dat kan
worden toegeschreven aan geestelijke gezondheidsproblemen, zo stelt het World Economic Forum. Er wordt verwacht
dat in 2030 depressie de samenleving meer zal kosten dan
diabetes, kanker en astmatische problemen tezamen. Geen
wonder dus dat Headspace, een meditatie-app voor beginners die in 2014 gelanceerd werd, al meer dan 16 miljoen
keer is gedownload.
Want ook al zijn we rijker, in het algemeen gezonder en
hebben we ook een betere levensverwachting dan in het verleden, toch zijn mensen meer gestrest dan ooit. Door het internet, mobiele apparaten waarmee we altijd online zijn, en de
enorme opkomst van sociale media zijn anderen dag en nacht
in staat om ons te bereiken en binnen te kijken in onze wereld.
Het gevolg is een voortdurend geruis van neurotransmitters in
onze hersenen die geconfronteerd worden met een
onophoudelijke stroom van communicatie, eisen, verzoeken,
discussies en interactie. Edward Bullmore, neurowetenschapper en professor in de psychiatrie aan de Universiteit van
Cambridge, noemt dit de "chronische stress van de 21e
eeuw"; 'chronisch' in de medische zin van onoplosbaar en
constant. Ooit was het de grootste luxe als je voortdurend
online kon zijn, maar volgens futuroloog Gerd Leonhard is het
binnenkort de grootste luxe als je kan uitschakelen.
Dit zou weleens de reden kunnen zijn dat de meeste
automobilisten zo'n plezier beleven aan hun auto, ondanks
de politieke druk om de auto te laten staan en het openbaar
vervoer te gebruiken. De auto is een van de weinige echt persoonlijke ruimtes die er nog over zijn, en autorijden is een van
de weinige dagelijkse activiteiten waarbij je gevraagd wordt
om alles uit te schakelen en je te concentreren op de taak die
zowel fysieke als mentale inspanning vereist.
Het mooie van een auto is dat het een afgesloten solitaire
ruimte is. Ik vermoed zelfs dat voor veel forenzen dit juist de
reden is dat ze hun auto niet willen inruilen voor het openbaar
vervoer. U kunt zelf de muziek kiezen, de temperatuur instellen, de stoel verstellen of de sfeerverlichting aanschakelen.
Niemand die zich bemoeid met uw kleine ruimte. En omdat
auto-interieurs zich in toenemende mate ontwikkelen tot de
derde ruimte na de woning en het kantoor, worden auto's een
steeds luxere plaats om tot rust te komen, in stilte problemen
op te lossen of gewoon uw gedachten de vrije loop te laten
gaan. Eenvoudige, schone en gladde oppervlakken die prettig aanvoelen, lichte stoffen en een doordacht ontwerp creëren een gevoel van rust en ruimte. Kortom, een omgeving die
uitermate geschikt is voor het beoefenen van mindfulness.
Omdat auto's in toenemende mate autonoom lijken te
gaan worden, kunnen we straks dus zonder enig schuldgevoel onze gedachten de ruimte geven als we weer eens in
de file staan. En als er weinig verkeer is en we op een mooie
weg rijden, blijft rijplezier nog altijd een zinvolle belevenis.
Dus of u in uw auto nu achteroverleunt en ontspant, of opgaat in de rijkwaliteiten, vergeet even alles en geniet gewoon
van het heden en nu.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

SAMEN OP AVONTUUR

SAMEN MET LAND ROVER
16 jaar geleden gingen twee belangrijke partijen uit de auto-industrie met elkaar
op avontuur om een reeks smeermiddelen te ontwikkelen. Het sluit perfect aan
op de legendarische offroad capaciteiten van Land Rover. Castrol EDGE Professional
is versterkt met TITANIUM FSTTM voor optimale brandstof-zuinigheid en
motorprestaties. Bovendien beschermt het uw motor zelfs onder de meest extreme
omstandigheden. Onze samenwerking met Castrol is sterker dan ooit en het
gezamenlijke avontuur gaat onveranderd door...
Castrol EDGE Professional is exclusief beschikbaar bij uw Land Rover dealer.
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