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Land Rover Onelife is een uitgave van
Spark44 Ltd. 5-23 Old Street, Londen, EC1V 9HL,
Engeland, in opdracht van Land Rover, Abbey Road,
Whitley, Coventry CV3 4LF, Engeland. Copyright
Spark44 Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Meningen verwoord in deze uitgave
zijn van de auteur en niet van Jaguar Land Rover.
Hoewel alle zorg is besteed aan de inhoud van
Land Rover Onelife, kunnen sommige van de
getoonde specificaties of uitrustingen onderhevig
zijn aan wijzigingen en van land tot land verschillen.
Voor het filmen en fotograferen is de benodigde
toestemming gevraagd. Alle informatie was correct
bij het ter perse gaan. Neem voor meer informatie
contact op met uw erkende Land Rover-dealer.
Dit magazine aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor ongevraagde manuscripten, illustraties of
foto’s. Rij verantwoord, zowel on- als offroad.
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VO O RWO O R D

M AT E R I Ë L E W E R E L D
Amy Frascella, Land Rovers Chief Designer
voor Kleur en Materialen, vertelt over de
zoektocht naar de juiste esthetische touch
voor de nieuwe Range Rover Velar

Voortschrĳdende evolutie loopt als een
rode draad door het bedrĳf. Het wordt
aangejaagd door het enorme verlangen om
producten te ontwikkelen die onze klanten
hun hele leven willen koesteren. Elk nieuw
model is daarom een uiting van onze creatieve inspanningen. Pas als een klant tevreden en enthousiast is, hebben ontwerpers
en engineers hun doel bereikt. De nieuwe
Range Rover Velar voegt een nieuwe
dimensie van glamour en elegantie toe aan
de bestaande reeks; het is een nieuw type
Range Rover voor een nieuw type klant. De
Velar is het product van een weloverwogen
designstrategie in combinatie met een
intensief, creatief en intellectueel proces.
Als de essentie van een auto eenmaal is
vastgesteld, gaan ontwerpers samen met
andere teams binnen het bedrĳf aan de
slag om een nieuw model te creëren dat
gericht is op de oorspronkelĳke visie.
Bĳ een project als de Velar komt heel
veel positieve energie vrĳ, het is gewoon
besmettelĳk. Energie die tot tal van
creatieve oplossingen leidt en dit zie je
terug in het eindproduct. Mĳn taak met
betrekking tot kleur en materialen is daar
geen uitzondering op, want het is de harmonieuze verbinding tussen het exterieur
en interieur. Het is een zeldzame combinatie van kunst en wetenschap, en daarmee
een unieke discipline. Als ontwerper
moet je zowel de technische specificaties
als de fysieke kenmerken van materialen
begrĳpen, zodat je de grenzen van innovatie,
functie en design kunt verleggen.
Normaalgesproken leidt een opleiding
in textieldesign tot een baan in de mode
of architectuur, maar mĳn carrière verliep
heel anders. Onze inspiratie voor kleur en
materiaal komt niet alleen voort uit het
merk Land Rover en wat relevant is voor
ons designethos, want we kĳken ook naar
mode, meubels en andere ontwerpgebieden.
We willen frisse ideeën opdoen.
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Het is belangrĳk om je blik te verruimen en
te begrĳpen hoe de wereld verandert. Een
van de veranderingen die we nu beginnen
te zien is het verlangen naar keus en personalisatie. De meeste luxemerken bieden
voor hun topmodellen alleen leer, maar de
Velar neemt juist afstand van de traditionele
ideeën omtrent luxematerialen in de
auto-industrie.
Zo hebben we een hoogkwalitatieve
wolsoort ontwikkeld als alternatief voor leer.
Hiervoor hebben we de handen ineengeslagen
met een van de voornaamste Europese
fabrikanten van premium textiel, Kvadrat,
die premium wol produceert voor exquise
meubelen. Het is voor het eerst dat in de
auto-industrie premium textielmaterialen
worden toegepast die zowel mooi als
duurzaam zĳn. Uiteraard moest het aansluiten
op Land Rovers richtlĳnen op gebied van
duurzaamheid, want onze technische
specificaties zĳn anders dan die voor de
meubelindustrie. Pas na uitvoerig testen en
experimenteren met verschillenden vezels
en weefstructuren vonden we de perfecte
combinatie.
Het premium textiel is slechts een van
ontwikkelingen van nieuwe materialen voor
de Range Rover Velar. Maar het weerspiegelt
tegelĳk de principes van het Velar-project
als geheel: een combinatie van intrigerend
design, op maat gemaakte technologie
en relevante innovatie. Het resultaat is
een moderne, maar tegelĳk volstrekt
tĳdloze auto.

Amy Frascella is Land Rovers Chief
Designer voor Kleuren en Materialen

THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

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

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

D E S I G N

MODERNE
ONTDEKKINGSREIZIGERS
In december 1971 ondernamen twee Range Rovers een reis van
maar liefst 29.000 kilometer dwars door Noord- en Zuid-Amerika
die een stuk Land Rover-geschiedenis zou worden. De twee
teams vertrokken vanuit Anchorage in Alaska en finishten op
het zuidelijkste punt van Argentinië. Deze epische Trans-Americas
Expedition stond onder leiding van de Britse officier, ontdekkingsreiziger en schrijver kolonel John Nicholas Blashford-Snell.
De twee Range Rovers van de eerste generatie stuitten halverwege
de reis op de Darién Gap, een uitgestrekt, onontgonnen moerasen regenwoudgebied dat de twee Amerika’s op de grens van
Panama en Colombia verbindt. Dankzij Blashford-Snells durf en
de ongekende capaciteiten van de Range Rovers wisten ze het
moeras te doorkruisen en werden zo de eerste auto-expeditie
die het continent via de Darién Gap overstak.
In 2017 herleeft dit klassieke Land Rover-moment in de
Land Rover Heritage Collection 2017, een luxe collectie van
kleding, geschenken en accessoires geïnspireerd door die hang
naar avontuur.
Het marineblauw en goud van de oorspronkelijke Range
Rovers zijn hierin verwerkt, terwijl technische afbeeldingen en
routekaarten herinneren aan de British Trans-Americas Expedition.
MEER WETEN
De hele collectie vindt u op landrover.com/shop

HER ITAG E DAR IÉN
G S M - COV ER

GA P

Deze harde Darién Gap-cover voor
smartphones, uitgevoerd in blauw met
technische Range Rover-tekeningen en het
Heritagelogo geeft de legendarische expeditie
een moderne twist. Het hoesje vormt geen
bezwaar bij draadloos opladen en is
beschikbaar voor de iPhone 6, 6 Plus, 7 en 7
Plus, evenals voor de Samsung Galaxy-serie.
landrover.com/shop

F O T O G R A F I E : E M M A H A L L / I A N W I N S TA N L E Y

NIEUWS
INZICHTEN
TECHNOLOGIE
REIZEN
DESIGN

R
A T O
G
I
A V
N
8

01

De Land Rover Heritage
Collection 2017 doet
de avonturierszin van
de British Trans-Americas
Expedition herleven en
bevat een kleding- en
accessoirelijn voor zowel
mannen als vrouwen
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N A V I G A T O R

UN IS EKS

GOED
UITGERUST

HER M ITAG ER I E M

Deze fraaie uniseksriem uit de Land Rover Heritage
Collection is geïnspireerd door de afwerking van de
oorspronkelijke Range Rovers van de British Trans-Americas
Expedition. De geweven riem heeft een afwerking in leer
en messing, is voorzien van het klassieke Land Rover
Hermitagelogo en verkrijgbaar in de maten S/M of L/XL.
landrover.com/shop

De Darién Gap is bedwongen, evenals de hoogste
toppen en diepste oceanen op aarde. Maar de
pioniersgeest leeft voort in de nieuwe outdoorgadgets, accessoires en hightech uitrustingen die
op de markt komen. We bieden een selectie
hedendaagse must-haves voor de volgende
generatie ontdekkingsreizigers en ieder die wil
ontsnappen aan de dagelijkse tredmolen.

ORU

OP VOUWBAR E
KAJAK

De Oru opvouwbare kajak, oorspronkelijk
gefinancierd op Kickstarter, heeft in no time
een schare fans veroverd en is zelfs
opgenomen in de permanente collectie
van het San Francisco Museum of Modern
Art. Hij is stabiel genoeg voor beginners
maar snel en sportief genoeg voor de
meest doorgewinterde en veeleisende
kajakkers. De Oru is wendbaar en biedt
meer dan genoeg ruimte voor dagtochten
of kampeerexpedities. En voor wie haast
heeft: de transformatie van doos tot boot
neemt maar enkele minuten in beslag.
orukayak.com

G A RM I N

MONTANA

68 0T

De Garmin Montana 680t is een GPS voor de toekomst.
Hij is uitgerust met een 4-inch, handschoenvriendelijk
touchscreen, barometrische hoogtemeter, kompas,
8 MP-camera en TOPO US 100k-plattegronden. Hij volgt
zowel GPS- als GLONASS-satellieten, en dat alles
aangedreven door gewone AA-batterijen.
garmin.com
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LEICA ULTR AV ID
BL AC KLIN E V ER R EKIJ K E R
De nog geen 700 g wegende Leica Ultravid Blackline
42mm-verrekijker is een stijlvolle en krachtige keuze.
Hij is vervaardigd in de klassieke Leica-stijl en
ondanks zĳn lage gewicht geschikt voor intensief
gebruik. Uiteraard beschikt de Ultravid Blackline over
de eersteklas optische onderdelen en tijdloze
afwerking waar Leica beroemd om is.
leica-camera.com

OU T D OO R

TE CH

R HINO S

De nieuwe Rhinos over-ear koptelefoon van Outdoor Tech is even
sterk als chic. Deze onverslijtbare koptelefoon streamt draadloos
via Bluetooth 4.1 en heeft een IPX6-waterbestendigheidsrating.
Dankzij een ingebouwde microfoon kan hij ook als walkietalkie
dienen met gebruik van de ODT-app.
outdoortechnology.com

HUE 1 66 A6
N OTITIEBOEKJ E
De HUE 166 uit de Land Rover Heritage
Collection is een handig notitieboekje in
A6-formaat waarin ware Land Rover-fans ideeën
en plannen kunnen noteren. Het waterbestendige
steenpapier in gebroken wit houdt uw
aantekeningen onder alle omstandigheden droog
en is dan ook ideaal voor ontdekkingsreizigers.
landrover.com/shop
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Wilt u er even helemaal uit om adembenemende vergezichten
zoals dit te bewonderen en door het ongerepte landschap van
zuidelijk Afrika te rijden? Dat kan binnenkort achter het stuur
van de geheel nieuwe Land Rover Discovery in het
schitterende Namibië.
“Land Rover staat bekend om het devies go anywhere,
do anything”, vertelt Verena Kirchner, Brand Manager van
Land Rover Experience. Het lag voor de hand dat Namibië,
momenteel een van de populairste reisbestemmingen, zou
worden toegevoegd aan het lijstje bestemmingen van Land
Rover Experience voor avonturiers in spe.
Land Rovers doorkruisen al jaren het Afrikaanse continent
en hebben een reputatie opgebouwd vanwege hun nog
altijd ongeëvenaarde betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Land Rover wil die naam in ere houden en de band met dit
schitterende continent aanhalen.
Bezoekers die hier op avontuur gaan treden in het spoor
van de Land Rovers die de wonderen der natuur ontdekten.
Wie de Jaguar Land Rover Ice Academy in Zweden heeft
bezocht, weet dat de Land Rover Experience de ultieme
combinatie van cultureel inzicht en een premium rijervaring is.
De meerdaagse trip door de befaamde nationale parken
en wildreservaten van Namibië biedt een veelvoud aan
mogelijkheden om de schitterende natuur van het land te
verkennen. Overdag rijdt u door het territorium van grote zebraen antilopenkuddes terwijl u overnacht in vijfsterrenlodges. In de
beroemde rode stofwoestijn kunt u het spoor kruisen van grote
katachtigen. Een ander hoogtepunt is de rit door de fameuze
Khowarib Canyon, waar u het slingerende pad langs de Hoanib
River volgt. Ook bezoekt u een van de grootste robbenkolonies
ter wereld in Swakopmund, waar u de Atlantische Oceaan in al
haar woeste schoonheid kunt bewonderen.
“Namibië is een land van afwisseling, contrasten en
spectaculaire landschappen. Het is goed mogelijk dat u meer
wilde dieren dan mensen tegenkomt op uw avontuur”, aldus
Kirchner. “De vuurrode duinen, de kronkelende zandwegen,
de buitengewone fauna of de uitzonderlijke sterrenhemel – het
is allemaal even mooi, waar je ook kijkt.”

M EER WET E N
Kijk voor meer informatie op landrover.com/AdventuresNamibia
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VOOR DE
TOEKOMST

FOTOGRAFIE: PR

POWER

De verbrandingsmotor is al meer dan een eeuw
de belangrijkste krachtbron voor auto’s, maar
fabrikanten over de hele wereld, waaronder Land
Rovers zuster Jaguar, spelen in op de groeiende
vraag naar alternatieven. Het zoeken naar en
ontwikkelen van alternatieve brandstoffen is van
levensbelang voor een duurzame en milieuvriendelijke toekomst van de autoindustrie. Jaguar
Land Rover is een van de voorlopers in het najagen van oplossingen
Dit is met name terug te zien bij de terugkeer
van Jaguar naar de racerij met het Formule
E-team. De traditionele verbrandingsmotor is
vervangen door de nieuwe elektrische motoren
van de Jaguar I-TYPE, die met 200 kW in staat zijn
om in slechts 2,9 seconden te accelereren van 0
tot 100 km/h. Coureurs Mitch Evans en Adam
Carroll, die dit seizoen voor het eerst voor Panasonic Jaguar Racing in de Formule E uitkomen,
volgen in het voetspoor van coureurs Mark
Webber en Eddie Irvine, die van 2000 tot en met
2004 namens Jaguar aan de Formule 1 deelnamen.
De reden voor deelname aan het Formule E-

N A V I G A T O R

kampioenschap is volgens Nick Rogers, Group
Engineering Director van Jaguar Land Rover,
heel eenvoudig: “Elektrische motoren hebben de
toekomst.”
De ophef rond de Formule E-racerij is niet in
een vacuüm ontstaan. Als je grenzen aan het
verleggen bent met nieuwe technologie, dan
worden tussentijden en chicanes ineens heel
belangrijk. Wat er op het circuit gebeurt, helpt de
ontwikkeling op een heel ander vlak: elektrische
auto’s voor op de weg. Ook hier lijkt elektriciteit
de toekomst te zijn: in Nederland is al een op de
tien auto’s elektrisch, in Noorwegen een op de
vier. Zelfs wereldwijd is er sprake van een stroomversnelling: tussen 2010 en 2015 is het aantal
elektrische auto’s verhonderdvoudigd en het
Internationaal Energieagentschap hoopt dat er
tegen 2020 twintig miljoen elektrische voertuigen
op de weg zijn.
Eind 2016 begaf de nieuwe Jaguar I-PACE
Concept zich onder die baanbrekende auto’s.
Deze elektrische sport-SUV komt rechtstreeks
voort uit de eerste proeven van Jaguar met

elektrische aandrijving en past de lessen van de
Formule E toe voor het dagelijks woon-werkverkeer. De enorme accu heeft een actieradius van
ruim 500 km, zodat de doorsneegebruiker hem
maar een keer per week hoeft op te laden. Door
de verbrandingsmotor te vervangen door een
compacte elektrische aandrijflijn kan de I-PACE
Concept een sportief silhouet combineneren
met de ruimte van een SUV die plaats biedt aan
vijf inzittenden. De conceptcar is een Jaguar pur
sang en een auto voor liefhebbers dankzij de
dubbele elektrische aandrijving die vanaf nul
een koppel van 700 Nm produceert, waardoor
de auto in vier seconden naar 100 km/h spurt.
Daarom noemde Ian Callum, Director of Design
van Jaguar, de I-PACE Concept “een heel nieuw
voertuig dat het Jaguar-design naar een hoger
niveau tilt.”
De I-PACE Concept zal binnenkort de overstap
van tekentafel naar productielijn maken, en half
2018 debuteren op de openbare weg. De
autowereld is razendsnel aan het veranderen, met
Jaguar Land Rover in de voorhoede.

Nieuwe formule: De I-TYPE
(links) en de I-PACE Concept
(onder) zijn de eerste twee
elektrische auto’s van Jaguar
Land Rover, en zorgen voor
spanning op zowel het circuit
als de openbare weg
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Regisseur Jake Scott (linksboven)
instrueert zijn productieteam.
Midden- en rechtsboven: de
Discovery oog in oog met de ARRI
Alexa-camera en Sir Ben Ainslie
achter het stuur tijdens de shoot
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I N Z I C H T E N

DE
STORM
Een ARRI Alexa-camera is een kostbaar attribuut en bij het
maken van de nieuwe Land Rover Discovery-reclame met
Land Rover BAR-skipper Sir Ben Ainslie in de hoofdrol, die
begin februari op tv en internet debuteerde, werd er bijna
een vernield.
Ainslie deed zijn eigen stunts voor de 60 seconden durende
film die werd geregisseerd door de bekroonde reclamefilmer
Jake Scott, zoon van de gelauwerde regisseur Sir Ridley Scott.
Hij manoeuvreerde de geheel nieuwe Land Rover Discovery
door het rulle zand in de woestijn vlak buiten Valencia in Spanje.
“Je hebt er soms enorme zandstormen en we wilden de
Discovery middenin de storm filmen”, vertelt Matt Statham,
creatief directeur voor de spot.
Het was het moment suprême van een vijfdaagse shoot
die maanden eerder was bedacht om de nieuwe Discovery
wereldkundig te maken en de transformatie van een van de
meest herkenbare voertuigen van Land Rover te onthullen.
“De auto heeft zowel qua design als technologie een
metamorfose ondergaan. Het is een drastische stap voorwaarts”,
aldus Statham. “Dus wilden we een dramatisch moment creëren.”
En dramatisch werd het. In de spot rijdt Ainslie in alle rust
door een woeste zandstorm om zijn teamgenoten te redden.
De olympische kampioen had het naar zijn zin achter het stuur.
“Hij is als professioneel zeiler wel gewend om onder moeilijke
omstandigheden stand te houden en het was liefde op het
eerste gezicht toen hij de auto zag”, vertelt Statham.
Maar misschien maakt liefde blind. Voor één opname moest
Ainslie dwars door de storm rijden, zo dicht mogelijk langs
de camera. Maar het was wel erg dichtbij, vijf centimeter voor
de lens om precies te zijn.
“Hij wist wat hij deed en de cameraman wist dat hij
eventueel uit de weg zou moeten springen”, aldus Statham,
“maar het scheelde maar een haar.”

BEKIJK D E FILM
Ga om de video te zien naar youtube.com/landrover
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Na een proces van vier jaar zet Land Rover met de nieuwe
Range Rover Velar de volgende stap in de transformatie
van het merk. Met een strak gedefinieerde aanpak maakt
Land Rover auto’s die gelijk een vonk doen overslaan
T E K S T B E N O L I V E R
F O T O G R A F I E A L E X H O W E
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“Als je een auto vanaf nul ontwerpt, heb je meer creatieve vrijheid; vooral
als je je op een marktsegment richt waarin je niet vertegenwoordigd bent. Dat
werkt bevrijdend.”
Gerry McGovern, Chief Design Officer bij Land Rover, en zijn team hebben
grenzen verlegd met de nieuwe Range Rover Velar. McGovern is vier jaar lang
in de weer geweest met ontwerptekeningen en modellen van de Velar om deze
radicale nieuwe loot aan de Range Rover-stam te verfijnen. “Maar”, zo zegt hij,
“het eindproduct is trouw gebleven aan de lijnen die in de allereerste schetsen
zijn uitgezet. Hij is ‘auto-achtiger’, staat wat dichter bij de grond, is vooruitstrevend en markant.” McGovern is niet vergeten hoe het voelde toen hij de Velar
voor het eerst zag.
“Het is een echte blikvanger, een heel moderne auto. Je zou zoiets misschien
niet van ons verwachten. Hij is als geen enkele Range Rover die je ooit hebt gezien
en toch zie je meteen dat het een Range Rover is.”
Dus waar plaatsen we de Velar? Qua afmetingen past hij precies tussen de
Range Rovers Evoque en Sport. Hij zal nieuwe Land Rover-liefhebbers aanspreken
maar ook bestaande klanten die een maatje groter willen dan hun Evoque.
“Ook dit is een enorm capabele auto, zowel on- als offroad, met luchtvering
en een lichtgewicht aluminium constructie”, aldus McGovern. “Range Rovers
zijn altijd capabele auto’s geweest.
“Maar”, vervolgt hij, “de Evoque sprak veel
mensen aan om zijn opvallende nieuwe design.
Dat is van oudsher geen merkwaarde van ons.
“ S I N D S D E E V O Q U E H E B B E N
Wij maakten geen auto’s die vooral om hun design
WE DESIGN CENTRAAL
werden verkocht. Maar sinds de Evoque hebben we
design meer centraal gesteld en de Velar is geen
GESTELD EN DE VELAR
uitzondering. Hij is modern, elegant en opvallend.
Een auto met glamour.”
IS GEEN UITZONDERING.
Wat bij de Velar meteen opvalt, is het fraai
HIJ IS MODERN, ELEGANT
uitgebalanceerde ontwerp; van de krachtige,
schelpvormige motorkap en de doorlopende taille
EN OPVALLEND. EEN AUTO
tot de strakke, taps toelopende achterkant. De royale
wielbasis draagt aanzienlijk bij aan zijn elegante
MET GLAMOUR”
voorkomen én zijn ruime interieur. De 22-inch wielen
GERRY MCGOVERN
optimaliseren het schitterende silhouet en geven hem
overwicht. Hij is strak en minimalistisch van vorm en
de meest aerodynamische Range Rover tot nu toe. Enkele innovaties aan het
exterieur zijn superslanke matrix-laser LED-koplampen, verzonken deurgrepen
en glanzend koperen details. Zoals zo vaak bij topdesign zijn de details subtiel
maar sorteren ze veel effect.
“De details zijn belangrijk”, aldus McGovern. “Maar zoals bij iedere auto
staat of valt het design met optimale afmetingen en proporties. De Velar is perfect
geproportioneerd. Hij staat solide en doelbewust op de grond, en heeft een
unieke, uitgebalanceerde slank gespierde vorm.”
Technologie, zoveel is duidelijk, heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Velar, ook in het interieur. Het Touch Pro Duo-systeem is het
Zonder opsmuk:
klapstuk: deze technologische innovatie bestaat uit twee naadloos geïntegreerde,
Nieuwe LED-technologie
gaf designers en technici
high-definition 10-inch touchscreens, die onzichtbaar zijn totdat ze oplichten.
de vrijheid om de lampen
Deze ranke, intuïtieve displays passen harmonieus in het cabine-ontwerp en geven
van de Velar een nieuw,
het interieur een moderne draai die het exterieur perfect weerspiegelt. Met het
juweelvormig uiterlijk
te geven
bovenste scherm kan de bestuurder primaire functies bedienen: navigatie,
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“ D E D E T A I L S Z I J N B E L A N G R I J K ,
MAAR ZOALS BIJ IEDERE AUTO
S TA AT O F VA LT H E T D E S I G N
MET OPTIMALE AFMETINGEN EN
PROPORTIES”
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audio en telefoon. Het onderste scherm vervangt alle knoppen die anders rondom
en boven de versnellingspook gegroepeerd zijn en bedient de ventilatie- en
rijsystemen. Twee ronde draaischijven op het in Piano Black afgewerkte scherm
kunnen alles regelen: volume, temperatuur of rij-instellingen, terwijl het
scherm eromheen navenant de instellingen verandert.
“Land Rover maakt al tijden gebruik van touchscreens”, aldus Damian Krupiński,
Infotainment Project Manager bij Jaguar Land Rover. “Het sprak dus vanzelf om het
gebruik uit te breiden naar klimaatregeling, stoelen en Terrain Response. Het is
een innovatie, maar we concurreren niet met andere automerken. Wij kijken
naar smartphones en tablets, die steeds slimmer en intuïtiever worden. Die kant
moeten wij op met onze auto’s. We hebben met die apparaten leren omgaan
en we verwachten niet van onze klanten dat ze in onze auto’s een heel nieuw
systeem moeten leren beheersen.”
Deze redenering wijst op een slimmere manier van auto’s ontwerpen en is in alle
details van de Velar terug te vinden. De auto is voor een nieuwe markt ontworpen
en moet aansluiten bij andere technologieën waarop we gesteld zijn.
“Het grote verschil is dat je naar je smartphone kijkt terwijl je hem gebruikt,
zodat je geen fysieke feedback nodig hebt. Onder het rijden moet je zonder te
kijken kunnen merken dat je een instelling hebt gewijzigd. Wij wilden de fysieke
bedieningselementen tot een minimum beperken. Daarom hebben we
draaischijven bedacht die feedback geven en die je
zonder te kijken kunt gebruiken, maar toch naar eigen
believen kunt configureren”, zegt Krupiński. “Elegante
eenvoud, verfijning, raffinement en een onwrikbaar
“H E T O V E R K O E P E L E N D E
geloof in reduceren waren onze uitgangspunten om
THEMA BIJ DE RANGE ROVER
knoppen te creëren die bijdragen aan een oase van rust.
Dat maakte het des te belangrijker om het interieur
V E L A R I S VO O R M I J DAT D E
de juiste proporties te geven.”
Er zijn nieuwe details te over in deze kalme,
TECHNOLOGIE HET DESIGN
markante cabine: exclusief voor de Velar ontwikkelde
MOGELIJK MAAKT”
wollen stoffen van de Deense textielfabrikant Kvadrat
staan naast de beste ledersoorten op de optielijst.
GERRY MCGOVERN
Wol – geruisloos en verrassend koel om op te
zitten – gold lange tijd als een van de meest luxueuze
bekledingen voor autostoelen. Het wordt nog altijd gebruikt voor de achterbanken
van de staatsiewagens van het Britse koningshuis en de Japanse keizerlijke
familie. Met de Velar wordt het materiaal voor het eerst weer in toegankelijke
luxeauto’s toegepast.
“De Velar bevat veel nieuwigheden die indruisen tegen de geijkte ideeën
over wat luxe inhoudt en dit is er een van”, zegt Amy Frascella, Chief Designer
voor Kleuren en Materialen bij Land Rover. “Het was een interessant project. Het
moest een Range Rover zijn. Maar zoals Gerry zei, waren we vrijer in ons denken
omdat we een nieuw marktsegment betraden. We willen vooroplopen bij het
ontwerp van automaterialen en we willen meer keuze bieden dan alleen leer.
Wol heeft eigenschappen die leer niet heeft. Sommige mensen vinden het
comfortabeler. Ze kiezen het misschien om culturele of persoonlijke redenen, of
vanwege het klimaat waar ze wonen. En designbewuste kopers hebben misschien
al Kvadratstoffen in huis of op kantoor.”
Esthetiek betekent echter dat diverse elementen in harmonie samenwerken,
en het uiterlijk is een van de instrumenten die niet uit de toon mag vallen bij de
rest. “Met design wil je natuurlijk iets moois maken, maar om er een geheel
26

Minder is meer: met
zijn exquise proporties
en fijne lijnen vindt het
exterieur van de Velar
een unieke balans
tussen vorm en slanke
gespierdheid
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Verlichte innovatie:
nieuwe technologieën
maken de weg vrij voor
de modernistische details
van de Velar. Van de
ultraslanke LED-lampen
(links) tot de slimme,
haptische middenconsole
(rechts): alles is door
de technologie
getransformeerd, maar
nog even doelbewust

van te maken moeten de designers ook aan zoiets elementairs als het gevoel
denken”, aldus Frascella. “Bij kleuren en materialen gaat het om wat je ziet, voelt,
ervaart. Alle zintuigen komen samen. We denken bij het materiaalontwerp dus
ook aan de tastbaarheid. We weten dat het klopt als het even verfijnd aanvoelt
als dat het eruitziet.”
Andere details die er uitspringen zijn het diamantvormige patroon op de
speakercovers, de perforaties in het stoelleer en andere cabinematerialen die de
architectuur benadrukken. Het diamantpatroon lijkt een beetje op de Union Jack.
Is dat een knipoog naar het Britse erfgoed van de Velar?
“Zo was het niet bedoeld”, zegt Amy. “Het kwam pas bij ons op toen we
nadachten of we dat patroon ergens konden herhalen. We spreken van een
tweede lezing, iets wat pas op het tweede gezicht opvalt. De Velar zit vol met
dit soort fraaie details. We hebben diverse verrassingen in deze auto verpakt.”
Het verrassingselement is volgens McGovern doordrongen van diepgaande
technologische vernieuwingen.
“Het overkoepelende thema bij de Velar is voor mij dat de technologie het
design mogelijk maakt”, zegt hij. “Je ziet dat het duidelijkst in het interieur. Die
rust, die eenvoud, wordt mogelijk gemaakt door het nieuwe infotainmentsysteem.
De technologie vergroot het gevoel van luxe; het geeft dat verheven gevoel dat
je in een Range Rover ervaart. De technologie is geen doel op zich. Dat zie je ook
in het exterieur terug, als je weet waar je kijken moet. Zonder LEDs hadden we de
lampen niet die vorm kunnen geven. De lijnen van de auto of de tussenruimte
tussen de panelen hadden we nooit bereikt zonder de nieuwste productietechnieken. Nick Rogers, de Engineering Director van Land Rover, en ik hebben
wat dat betreft precies dezelfde visie. Hij is al even fanatiek als ik over het
gebruik van de nieuwste technologie en constructietechnieken om geweldig
design af te leveren.
“De vele innovatieve technologieën van de Range Rover Velar maken dit
een heerlijke auto om in te rijden – of in gereden te worden. De moderne
trekken van de Velar zijn een voorproefje van wat we van toekomstige modellen
kunnen verwachten: geïntegreerde technologie, de fraaie oppervlakken en de
modernistische aanpak van details. We ondergaan een transformatie en deze
auto straalt dat uit.”
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“ W E O N D E R G A A N E E N
T R A N S F O R M AT I E E N D E Z E
A U T O S T R A A LT D AT U I T ”
GERRY MCGOVERN

MEER WETEN
Ga naar landrover.com om kennis te maken met de
nieuwe Range Rover Velar
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De verste uithoeken van de aarde inspireren ons om de bijzondere
dingen in het leven na te jagen. Dat geldt ook voor moderne
architecten, die er de grenzen van hun vak verkennen
C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

FOTOGRAFIE: FERNANDO GUERRA
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Het Jungle House van
Studio MK27 verbindt
bewoners ervan met
het omliggende
regenwoud, als een
verlengstuk van de
natuur. Maar het is
zeker niet primitief,
met zijn strakke design,
houten vlonders en
luxe zwembad op
het dak

Constant nieuw terrein ontdekken en nieuwe ervaringen
opdoen is niet alleen de droom van elke Land Rover-rijder.
Veel mensen streven ernaar om hun horizon te verbreden
en de grenzen van hun verbeelding te verleggen, contact
te maken met de natuur en te
ontsnappen aan het alledaagse.
De pioniersgeest is springlevend in
ons allemaal, of we nu ontdekkingsD E P I O N I E R S G E E S T
reizigers zijn, toeristen die de dagelijkse sleur ontvluchten of simpelweg
IS NOG STEEDS
mensen die zich in een uithoek van
SPRINGLEVEND IN
de wereld willen onderdompelen in
het luxe leven.
ONS ALLEMAAL
Voor sommigen is een normaal
huis in een normale straat gewoon
niet voldoende. Het avontuur zit zo
diep verankerd in hun ziel dat ze
nooit kunnen aarden in een rijtjeshuis. Daarom nemen
ze moderne architecten en interieurontwerpers in de arm
om zich een adembenemende woning te laten bouwen,
waarin ultieme luxe wordt gecombineerd met een gevoel

voor avontuur. Een plek waar de mens weer verbonden
is met de natuur, zoals we eens, lang geleden leefden,
één met de elementen onder de sterrenhemel. Sommige
van de meest schitterende en inspirerende huizen staan
op zulke plekken aan het einde van de aarde, en bieden
vanuit onze eigen leefwereld uitzicht op de onmetelijke
en uitgestrekte wildernis die nog niet is aangetast door
de mens.
Het Jungle House van Studio MK27 uit São Paulo staat
in zo’n gebied aan de rand van de wereld. Verscholen
tussen het gigantische groene bladerdak van het
Braziliaanse regenwoud aan de Atlantische kust, markeert
het de grens tussen mens en natuur en brengt ze in
harmonie.
De villa is ontworpen door de architecten Marcio
Kogan en Samantha Cafardo, het interieur is van
Diana Radomysler. De elegante betonnen constructie
lijkt te rusten op een gigantische houten vloer die aansluit
bij het omliggende woud. Kogan beschrijft het huis als
“een organische wisselwerking tussen natuur en architectonische elementen, zo ontworpen dat het huis
33
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“ E E N T W E E D E H U I S I S
AVO N T U U R . H E T H U I S
JE DE MEESTE HERIN
VA N KO E ST E RT ”

Boven: Studhorse
Outlook van Olson
Kundig Architecten
is een elegant
vormgegeven geheel
van gebouwen met
ingetogen luxe.
De ramen die reiken
van vloer tot plafond
bieden een van de
meest majestueuze
vergezichten in
het Amerikaanse
noordwesten
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zich letterlijk uit de rotswand naar voren projecteert.”
De villa ligt ingebed in de omgeving en heeft alle luxe
die je je wensen kan, zoals een dakterras vanwaar je over
de toppen van het bladerdak kijkt, stenen trappen die
de drie woonlagen ingenieus verbinden en zelfs een
verlicht kunstwerk van de Deens-IJslandse kunstenaar
Olafur Eliasson, dat direct in de constructie is ingebouwd.
Wat deze huizen uniek maakt, is dat ze uitzicht bieden
op een wereld die je normaal gesproken niet ziet vanuit
je huis. Wat mensen ertoe verleidt ze te bouwen is de
mogelijkheid om als een pionier aan de rand van de
wildernis te wonen en al die natuurpracht direct om
je heen te hebben.
Studhorse Outlook, een strak vormgegeven
constructie van hout en glas aan de rand van het North
Cascadesgebergte, is zo’n portaal dat toegang biedt
tot de weidse natuur. Het is een complex van gebouwen
ontworpen door Tom Kundig van Olson Kundig
Architecten voor een gezin dat de liefde voor de wilde
natuur in het bloed zit. Het complex staat midden tussen
8 hectare laag struikgewas en wilde bloemen in de
Methow Valley, een populair recreatiegebied in het
uiterste noordwesten van de Amerikaanse staat
Washington.
De ramen in het lantaarnachtige gebouw reiken van
vloer tot plafond en zetten de bewoner midden in het
spectaculaire landschap, met uitzicht op de wilde dieren
en de leefomgeving die hij met ze deelt. Het doet
verdacht veel denken aan een bioscoop waarin een
3D-film wordt afgespeeld. Het cluster van gebouwen
is grotendeels opgetrokken uit staal, glas, beton en
gerecycled hout. Het hoofdgebouw met de woonkamer
wordt verankerd door een massieve betonnen openhaard. Verder is er een tweede gebouw met slaapkamers,
een garage met opslag en een sauna. “Een tweede
huis is een avontuur”, zegt Kundig. “Het huis waar je
de meeste herinneringen van
koestert. Dat werkt het best met
een onconventioneel huis.”
Het gebruik van traditionele
EEN
constructietechnieken is niet
gangbaar in deze moderne tijd,
WA AR
maar de Italiaanse architect AlfreNERINGEN
do Vanotti besloot juist deze
methode toe te passen voor zijn
Casa VI in Piateda, dat hoog in
de Orobische Alpen staat, een
kilometer boven zeeniveau.
Vanotti toverde een bestaande
bouwval om tot een woning waar
een pionier zich echt thuis kan voelen, uitkijkend over
de besneeuwde bergtoppen en de vallei. Het huis is
opgetrokken uit betonnen blokken bekleed met oude
stenen, waardoor het goed rijmt met de alpiene omgeving.
Voor het interieur is gebruikgemaakt van materialen en
vakmanschap uit de streek.
“De opdracht was om de bestaande bouwval te
transformeren tot een woonhuis waar het zonlicht
kan binnendringen”, zegt Vanotti. “We hebben een
zorgvuldige analyse gemaakt van de blootstelling aan
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zonlicht in de verschillende seizoenen en hebben toen
gekozen voor een enkellaags dak met grote ramen,
zodat de zon het hele jaar door binnenkomt. Door
moderne constructietechnieken en traditionele
materialen te herinterpreteren, is bijna het hele interieur
(de open haard, tafels, stoelen, trappen, bidet, wastafel)
met de hand gemaakt.
De combinatie van steen, beton, ijzer en hout creëert
een warm en rustig interieur. De witte balken en muren
doen denken aan de zachte sneeuw die er ‘s winters
ligt als je naar buiten stapt. Een moderne, niet-steile
trap draait na een aantal treden 180 graden en leidt het
oog naar de eerste verdieping, die bestaat uit twee
slaapkamers en een studio mezzanine, beide voorzien
van houten vloeren en wanden. Maar het is vooral ook
de ligging in deze verlaten vallei in de Italiaanse Alpen,
die Casa VI zo indrukwekkend maakt. Een groot raam in
de master bedroom biedt een magnifiek en perfect
gekaderd uitzicht op een van de besneeuwde
bergtoppen; een natuurlijk canvas dat uitnodigt tot
verkennen en ontdekken.
Te vaak nemen we genoegen met de omgeving waarin
we leven, opgehokt in doorsneehuizen in eentonige
buitenwijken. Maar voor de moderne pioniers zijn er
architecten die huizen bouwen waar je je horizon kunt
verbreden, of dat nu diep in de Braziliaanse jungle is,
in een zonnige Italiaanse vallei of op een andere plek
waar de natuur ons uitnodigt om onze innerlijke
ontdekkingsdrift te volgen. Hun boodschap is dat we
die pioniersgeest kunnen aanwakkeren en combineren
met de luxe van schitterend design – zelfs in de verste
uithoeken op aarde.

BLIJF VERKENNEN
Land Rover werkt met ‘s werelds beste Magnumfotografen om de
meest dramatische landschappen en vergezichten op aarde in beeld
te brengen. Ontdek meer adembenemende natuurlandschappen
en schitterende architectuur door online te zoeken op
Land Rover Ultimate Vistas

Casa VI van de Italiaanse
architect Alfredo Vanotti
staat vredig in een zonnige
vallei in de Orobische
Alpen in Noord-Italië.
Het ontwerp heeft een
open structuur die is
gemaakt om het hele jaar
door veel zonlicht binnen
te laten. Maar het pièce
de résistance is het grote
raam in de master
bedroom, dat uitzicht
biedt op de vallei en de
omringende bergtoppen
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Land Rover BAR is de belangrijkste
kanshebber om na 166 jaar als eerste
Britse team de America’s Cup te
winnen. Om deze trofee eindelijk weer
‘naar huis’ te brengen, moet het team
honderden uren keihard trainen,
ver voorbij de grenzen van wat een
normaal mens kan doorstaan

T E K S T A N D Y
F O T O G R A F I E

R I C E
N I C K

L A H A M
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Als ‘grinder’ moet Ed
Powys fysieke kracht
en uithoudingsvermogen
hebben. Zijn taak: helpen
om zoveel mogelijk
power in het hydraulische
systeem te pompen,
zodat de bemanning
maximaal controle heeft
bij het manoeuvreren
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Je biceps en onderarmen schreeuwen om genade.
Terwijl je blijft pushen om de onbarmhartige lieren zo
snel mogelijk rond te draaien, gun je jezelf een snelle
blik op de bemanning aan boord van boot naast je. Je
prent jezelf in dat zij net zo veel pijn lijden als jij. Plots zie
je de vliegende boegen van hun koolstofvezel-catamaran
zakken en zich met pluimen van opspattend sop in de
Bermudaanse golven boren. Van 75 kilometer per uur
naar nul in één seconde. De onverwachte crash van je
opponent biedt je dankbare spieren kort respijt.
Zulke momenten zullen komende zomer beslissend
zijn voor wie de winnaar wordt van de 35ste America’s
Cup, op de azuurblauwe wateren bij Bermuda, een
tropisch eiland 1000 kilometer buiten de Amerikaanse
oostkust. De America’s Cup is de meest prestigieuze
zeilwedstrijd ter wereld, waarin de Britse olympiër Sir
Ben Ainslie het dit jaar in mei en juni met zijn team
Land Rover BAR zal opnemen tegen vijf andere, sterke
internationale teams.
Zeilen is lange tijd
voornamelijk een strategische sport geweest,
FYSIEKE TRAINING
waarbij intelligentie en
PER WEEK
vernuft het wonnen van
lichamelijke kracht.
Maar in de America’s
Cup is lichamelijke fitheid
LEEFTIJDSBEREIK
en brute kracht de laatste
VAN HET TEAM
tijd veel belangrijker
geworden. In de
166-jarige geschiedenis
van de wedstrijd is er altijd wel behoefte geweest aan
sterke zeilers die met de lieren de gigantische zeilen
trimmen om de boot sneller en efficiënter door het
water te manoeuvreren dan hun rivalen. Maar tot 2007
werd er gevaren met zware kielboten over lange afstanden,
waardoor races soms langer dan een uur duurden en
er tussen elke manoeuvre meer dan vijf minuten kon
zitten. Kracht was nuttig, cardiovasculaire conditie minder.
In de afgelopen vijf jaar is dit echter radicaal veranderd.
De kielboten hebben plaatsgemaakt voor lichtgewicht
koolstofvezel catamarans die over het water scheren en
veel kortere en lastigere parcoursen varen. Maar die
‘zwevende’ America’s Cup Class multihulls vliegen niet
vanzelf. Ze zijn onstabiel en moeilijk te temmen. Als je
ze niet in toom houdt, vliegen ze er binnen luttele
seconden vandoor. Hoog boven het water steekt de

12-15 UUR

24-40 JAAR

24 meter hoge vleugel uit, die de wind vangt en de
aandrijving levert. Onder het oppervlak zitten dunne,
nauwkeurig gebalanceerde hydrofoils, hydrodynamische
draagvleugels die ook wel ‘dagger foils’ worden genoemd.
Voor de controle over de vleugel en de hydrofoils is
hydraulische kracht nodig, en de enige motor die
beschikbaar is om de hydraulische systemen aan te drijven
is wat de vier ‘grinders’, of lierdraaiers, met hun spierkracht
en conditie kunnen leveren.
De sleutel tot de winst deze zomer in Bermuda is
ervoor zorgen dat de bemanning de boot van start tot
finish, zo’n 15 tot 20 minuten lang continu stabiel houdt.
Om een catamaran van 15 meter in een rechte lijn te
laten varen is al moeilijk genoeg, maar dan moet je ook
nog manoeuvreren, overstag gaan (90 graden tegen de
wind in draaien) en gijpen (90 graden draaien met de
wind achter je) – dan is er simpelweg te veel te doen
voor de zes man sterke bemanning om alles tegelijk
effectief uit te voeren. Maar hoe meer kracht de atleten
in het hydraulische systeem kunnen pompen, hoe
meer controle ze uiteindelijk zullen hebben over de
manoeuvres. Meer controle betekent meer snelheid.
Als de regels het niet zouden verbieden, zouden
deze America’s Cup Class catamarans uitgerust zijn met
vooruitstrevende elektronische besturing, zoal sin een
moderne straaljager als de Eurofighter. Dan zou het een
digitaal eitje zijn om de boot stabiel te houden. Maar
zonder zulke elektronische hulpmiddelen, komt het aan
op de mentale en fysieke kracht en conditie van de zes
zeilers (één stuurman, één zeiltrimmer en vier grinders)
om zo snel mogelijk over het parcours te varen. De
beperkende factor is dus de fysieke output die de zeilers door de lieren kunnen sturen. In de huidige America’s Cup maakt fysieke conditie het verschil tussen winst
en verlies.
De persoon wiens taak het is om de zwakste schakel
zo sterk mogelijk te maken is Ben Williams, een zeiler met
een militaire achtergrond en een passie voor extreme
duursporten als de Marathon des Sables in de Sahara.
Williams heeft het speciale trainingsprogramma voor
Land Rover BAR van de grond af opgebouwd. En het is
geen pretje wat hij ze voorschotelt.
“Vroeger in de kielboten was de ratio werk-rust
tijdens een race 1:6. Nu is dat bijna 6:1. Van start tot
finish moet je er vol tegenaan”, zegt hij.
Dankzij zijn programma leert het Land Rover BAR-team
met de week beter om de onstabiele America’s Cup
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Volledige focus:
Leider en schipper van het
Land Rover BAR-team
Sir Ben Ainslie werkt nauw
samen met zijn bemanning
om op het juiste moment
de winnende beslissingen
te kunnen nemen
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Class boten in de lucht te houden. Men gaat ervan uit
dat je in mei, als de competitie begint, eigenlijk in elke
race van begin tot eind je boot zwevende of ‘foilend’
moet hebben, wil je winnen. Als je ook maar een moment
het water raakt, verlies je heel veel snelheid, en gaat je
tegenstander er met de winst vandoor.
Het is de taak van Williams om ervoor te zorgen dat
zijn team van 12 zeilers even goed, en liefst beter, in
conditie is dan de andere vijf bemanningen. Dit betekent
dat de atleten op een typische trainings- of testdag vijf
of zes uur op het water zitten, maar ook elke week zo’n
12 tot 15 uur in de gym te vinden zijn. “Mijn missie voor
het werk in de sportschool is om fitte en gezonde atleten
af te leveren”, zegt Williams. “Hoe fitter en gezonder
ze zijn en hoe beter ze zich voeden en verzorgen, hoe
beter ze ook emotioneel,
fysiek en tactisch zullen zijn.
Ze staan onder immense
druk, zowel mentaal als
fysiek, en het is mijn taak
GEMIDDELD GEWICHT DAT
om ervoor te zorgen dat ze
EEN ZEILER PER WEEK HEFT
hiermee om kunnen gaan.”
Giles Scott is iemand
TOT
die met die druk om moet
kunnen gaan. Hij is een
reus van 1,98, ongelooflijk
VERBRAND PER PERSOON
getalenteerd en een
IN TRAINING EN AAN
begenadigd atleet die
afgelopen zomer de Finn
BOORD
soloklasse domineerde en
in Rio 2016 het goud pakte.
Zeilen met een Finn is extreem fysiek belastend, dus
Scott is wel wat gewend als het gaat om pijn lijden.
Hoewel de pijn nu wel in een ander lichaamsdeel zit.
“Voor mij is het gegaan van de benen naar het
bovenlichaam. Deze America’s Cup boten eisen
meer van je lichaam dan welke andere boot ook.
Natuurlijk moeten we zorgen dat we nog beter worden.
De trainingen zijn dan ook behoorlijk spartaans.”
Met die enorme focus op kracht in de gelederen,
sterke atleten die voornamelijk zo hard mogelijk aan
de lieren draaien, vraag ik waarom Land Rover BAR
niet gewoon zijn bemanning van buiten de zeilwereld
binnenhaalt, misschien uit krachtsporten als roeien
of kanoën. “Omdat ze niet kunnen zeilen, Andy!”,
schreeuwt Scott, alsof hij deze vraag net even te
vaak krijgt.

25.500 KILO

35.000 KCAL/ WEEK

Williams vertelt dat ze bij Land Rover BAR in het
begin van de campagne, een paar jaar geleden, wel
degelijk een aantal niet-zeilers hebben getest. Maar de
leercurve bleek te steil; het bleek gewoon te moeilijk
voor ze om deze complexe sport te leren beheersen.
Nick Hutton, een collega van Scott, vertelt waarom zeilcapaciteiten volgens hem onmisbaar zijn.
“Het gaat erom dat je de dingen begrijpt waar je niet
over praat, de dingen waarvan je instinctief weet dat ze
gaan gebeuren, omdat je het zo vaak hebt meegemaakt.
En als er plotseling iets voorvalt, iets gaat kapot of fout,
dan weet je gewoon wat je moet doen zonder na te
denken. Deze boten gaan zo snel, als je daarover moet
nadenken, ben je al te laat.”
Onder druk snel kunnen denken is cruciaal. Net als
de lieren draaien om zoveel mogelijk power in het
systeem te pompen. Huttons rol is de besturing van
de draagvleugels. Wil je dat goed doen, dan moet je
helder blijven denken. Maak je een foutje, dan crash je
voor je het weet en is de race verloren. Scott is de tacticus
op het schip. Hij moet zijn aandacht verdelen tussen de
fysieke taak van het ‘grinden’ en het mentale gedeelte,
het spel om de tegenstander te slim af te zijn en de
winnende beslissingen door te geven aan de schipper,
Sir Ben Ainslie, die aan het roer staat.
“Alles draait om balans en daarom moet je af en toe
goochelen”, zegt Scott. “Soms moet ik vol aan de bak
om samen met de anderen de hydraulische systemen
vol te pompen, zodat we de boot op tijd kunnen draaien,
het touwwerk en de zeilen kunnen bedienen. Op andere
momenten neem ik wat gas terug en laat ik het zware
werk over aan de andere jongens om te kijken of we
een goede koers varen.”
Zelfs een krachtpatser als Scott huivert bij het zien
van het programma dat Williams die middag voor ze in
petto heeft in het trainingskamp op Bermuda.
“Kijk eens wat er hier op dit whiteboard staat. De
gedachte dat we dit vanmiddag een uur lang moeten
volhouden is eerlijk gezegd behoorlijk intimiderend.”
Het doet denken aan het aloude militaire motto
‘hard trainen, licht vechten’. Maar hier is niet alleen de
training hard, de slag om de Cup zal nog harder zijn.
Groot-Brittannië is er immers al sinds 1851 niet in
geslaagd de trofee te winnen. Dat is de achtergrond die
de bemanning van Land Rover BAR motiveert om keihard
te blijven werken. Want hoe ongenadig de training ook is,
het is noodzakelijk om te kunnen winnen.
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Een team van experts werkt achter de
schermen samen om Land Rover BAR
naar de overwinning te loodsen in
de 35e America’s Cup. Hun gereedschap:
geavanceerde computerwetenschap,
gigantische hoeveelheden
data, uitgekiende algoritmes en
real-time feedback
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S T O K E L - W A L K E R

80 MILJOEN
REKENCELLEN
G E A N A LY S E E R D P E R T E S T

56 LOGS
PER SECONDE VAN DE
BOOTBEWEGINGEN

B E E L D : G E T T Y I M A G E S , D PA P I C T U R E A L L I A N C E , H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T

S LIM

ZEILEN

De strijd om de America’s Cup is feller dan ooit sinds de eerste
editie in 1851, toen de race rond Isle of Wight werd gevaren. In de
tussenliggende 166 jaar is er strijd geleverd op zee, op papier en in
de rechtszaal, met als inzet de trofee die ook wel liefkozend de
‘Auld Mug’ wordt genoemd. Maar nu – met het team van Land
Rover BAR dat zich opmaakt om een van de meest felbegeerde
trofeeën in de sportgeschiedenis te veroveren – wordt de strijd op
een ander, geavanceerder, toneel voortgezet: big data.
In juni zal de weerslag hiervan zich manifesteren als Sir Ben Ainslie
en het team van Land Rover BAR het ruime sop van de wateren rond
Bermuda kiezen om de titel in deze 35e editie van de race eindelijk
terug naar Groot-Brittannië te brengen. Om ze op weg te helpen,
zetten de technici van Jaguar Land Rover hun expertise in om de
kracht van big data en kunstmatige intelligentie aan te wenden. Het
is een unieke samenwerking die gebruikgemaakt van de laatste
sensortechnologieën en de nieuwste inzichten in datawetenschap om
de prestaties van de boot te verbeteren en de cup te veroveren.
“We werken op volle toeren”, zegt Jim Johnston, die aan het
hoofd staat van het team bij Jaguar Land Rover dat innovatie
voortstuwt. Johnston zoekt met zijn team naar slimme oplossingen
waarmee Land Rover BAR de koppositie kan pakken, zowel op het
water als op de werf.
Johnston wordt hierbij ondersteund door medewerkers als
Jaguar Land Rover-engineer Mauricio Muñoz. Deze alumnus van
MIT werkt direct samen met het Land Rover BAR-team en is de helft
van de week gestationeerd in het stijlvolle, state-of-the-art
hoofdkantoor in de haven van Portsmouth, met een sereen uitzicht
op zee. Muñoz analyseert voor het team de data die van de Land
Rover BAR America’s Cup Class-boot komen. Hij gebruikt hiervoor
krachtige machine learning-technieken die patronen kunnen
ontdekken in de training voor de America’s Cup.
Deze data komt van bijna 300 kanalen, waaronder fiberoptische
sensoren op de boot die maar liefst 500 logs per seconde
produceren. De data wordt teruggekoppeld naar het team van
Muñoz in Portsmouth en geanalyseerd om beter te begrijpen hoe
betere prestaties op het water tot stand zijn gekomen. Vervolgens
wordt deze informatie doorgegeven aan de ontwerp- en
conceptteams. De data wordt gebruikt om hun theoretische
modellen over het gedrag van de boot aan te scherpen en hun
technische ontwerp te verbeteren.
De miniemste verschillen tussen de data en de modellen zijn van
cruciaal belang, omdat de prestatiemarges van de boot niet tussen
1 en 5 knopen, maar eerder tussen 0,1 en 0,5 knopen liggen. Door
prestatievariabelen als lift, drag, zijwaartse krachten en luchtstroom
te loggen kan het team berekenen wat bijvoorbeeld nodig is om
een optimale rechte lijn te houden, perfecte manoeuvres als gijpen
en overstag uit te voeren of het ideale gewicht te bereiken; met
andere woorden, zaken die het verschil maken tussen winst en
verlies in de America’s Cup.
“We hebben sensoren die alles loggen, van welke knoppen
wanneer zijn bediend tot de windsnelheid boven in de mast. Alle
kleine beetjes helpen”, zegt de technisch manager van Land Rover
BAR Richard Hopkirk. Richard komt uit de Formule 1 bij McLaren
Racing – waar fracties van seconden die het verschil maken tussen
de winst en een plek naast het podium worden gewonnen door
data van de baan direct terug te koppelen naar de paddock, waar
het team zit. “Een mens zou misschien een vreemd patroon op een
scherm kunnen herkennen”, zegt hij, “maar dan moet je wel heel
erg goed kunnen kijken. Door middel van machine learning – een
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vorm van geavanceerde statistiek – kunnen computers uit
gigantische datasets op een veel systematischer en logischer
manier patronen herkennen.”
“Het gaat om het invullen van informatie waar die
informatie ontbreekt”, vult Muñoz aan. “Wij gebruiken deze
real-time data om zwakheden te ontdekken en van daaruit
een breder totaalbeeld van de situatie te krijgen.”
Om de input en output te maximaliseren en dat bredere
totaalbeeld te verkrijgen, moet er veel meer geanalyseerd
worden dan alleen wat er tijdens een training op de boot
gebeurt, legt Muñoz uit. “We kijken verder dan de
traditionele, dagelijkse prestatie-analyse”, zegt hij. “We
berekenen niet alleen de data van vandaag maar vergelijken
die ook met data van een paar maanden geleden. Zo hopen
we trends te ontdekken die resulteren in beter geïnformeerde
beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van de boot.”
Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. “Een van de
belangrijkste dingen die je moet onthouden bij zeilen is dat,
anders dan bij Formule 1, de moeilijkheden slecht
gedefinieerd zijn”, zegt Muñoz. “De prestatie van de boot
kan van dag tot dag enorme verschillen vertonen, zelfs als
alle variabelen waar je op de boot controle over hebt
hetzelfde blijven.”
Het zijn die variabelen waarmee het team in Portsmouth
het beste uit zichzelf en zijn algoritmes haalt om in zijn
analyses een reeks van scenario’s en invloeden te testen. Wat
bijvoorbeeld gedefinieerd wordt als een wind van 10 knopen
die over de zee blaast, is in werkelijkheid een wind die
varieert tussen 7 en 13 knopen; onderstromen veranderen
ook voortdurend en aan boord van een America’s Cup Classboot gaat alles heel snel. Combineer dat met de variabelen
waar het raceteam controle over heeft – zoals het wisselen
van de hydrofoils – en je hebt een complex vraagstuk.
“Als je een component aan boord aanpast of wisselt,
probeer je de gevolgen van die specifieke verandering te
begrijpen en alle ruis te verwijderen”, zegt Johnston.
“De enorme hoeveelheid informatie die van de sensoren
komt, maakt hierbij een groot verschil. De machine learningtechnieken die we hebben ontwikkeld helpen ons om uit dit
moeras van data elementen te filteren die constant
veranderen.” Het team in Portsmouth werkt harmonieus
samen met de zeilers die op Bermuda hun trainingen doen.
Samen passen ze telkens minuscule veranderingen toe

Het Land Rover BAR
datateam is gestationeerd in Portsmouth
in Engeland. Het team
moet de prestaties op
het water helpen verbeteren. Hier afgebeeld:
Jim Johnston (links),
Richard Hopkirk
(linksonder) en Mauricio
Muñoz (rechtsonder)

om het ontwerp van de boot
te verbeteren en stemmen
A ME R I CA’S C U P
ze hun bevindingen met
elkaar af om met de R1 Land
V I N DT P L A AT S O P
Rover BAR America’s Cup
Class-boot zoveel mogelijk
EEN NIEUW,
afstand te nemen van de
GEAVANCEERDER,
concurrentie.
Het is een relatief jong
TO N E E L : B I G DATA”
team, dat het op moet
nemen tegen concurrenten
met tientallen jaren ervaring.
Maar het team in Portsmouth trekt wel profijt van de research
en de technologieën die werden ontwikkeld door Jaguar
Land Rover voor hun auto-ontwerpen. Daarmee hebben
ze hun leercurve en hun progressie kunnen versnellen.
Johnston zegt hierover: “Met de ervaring van Jaguar
Land Rover in het beheren en analyseren van data voor
zelflerende autotechnologie hebben we een team van
experts kunnen samenstellen dat met grote hoeveelheden
data effectieve algoritmes kan ontwikkelen. Onder meer voor
aerodynamica, controlesystemen en natuurlijk machine
learning, gecombineerd met werkstromen die we hiervoor
hebben ontwikkeld.”
“We hebben een duidelijk doel voor ogen”, zegt Hopkirk.
DE 35E AMERICA’S CUP
“In Bermuda moet alles vlekkeloos verlopen. Hoewel we niet
weten waar de andere teams zich op richten, is onze
grootschalige analyse van prestatiegerichte data misschien
Wanneer: 26 mei tot 27 juni
Zeilklasse: Er zijn specifieke richtlijnen
wel een primeur in de racewereld. Het is ons doel om te laten
voor boten in de America’s Cupzien hoe effectief dit kan zijn. We zijn constant op zoek naar
Locatie: Bermuda
klasse, de zgn. ‘Class Rules’. Alle
nieuwe manieren om die o zo belangrijke data binnen te
deelnemende teams moeten bij de
halen en te structureren, om ze in onze algoritmes te
Aantal teams: Zes
bouw van hun boot deze richtlijnen
integreren en nieuwe inzichten te verwerven.”
(één titelverdediger en vijf uitdagers)
in acht nemen.
“Het gaat om de winst. We willen de cup mee naar huis
nemen”, zegt Johnston. “Dat is de motivatie.” Maar volgens
Titelverdediger: ORACLE TEAM USA
Hopkirk gaat het nog verder. “We gaan al onze inzichten van
(Schipper: Jimmy Spithill)
deze campagne ook gebruiken voor de volgende race, en
voor de races daarna.”
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300 KANALEN
O M R E A L -T I M E I N Z I C H T E N
VAN DE BOOT TE KRIJGEN

175 GIGABYTE
RUWE DATA

F O T O G R A F I E : H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T ( 1 )

PER SIMUL ATIE
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Traditionele scheepsbouw is springlevend in de historische
havens van Portsmouth. En het eeuwenoude ambacht draagt op
zijn eigen manier bij aan de toekomst van de America’s Cup

T E K S T N A T H A N D Y
F O T O G R A F I E M A R T I N C R O O K
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“De lessen van de
historische scheepsbouw
zijn cruciaal als je
wilt begrijpen hoe de
boten voor de America’s
Cup worden ontworpen”,
zegt Jim Brooke-Jones,
Head of Operations
van IBTC Portsmouth

Op een paar meter van het water, in de zeehaven van
Portsmouth, ligt het geraamte van een oude gaffelkotter.
Ze heet Dolly Varden, naar het notoire personage in de
roman Barnaby Rudge van Charles Dickens. Deze kotter
heeft echter een heel andere reputatie. Zonder deze boot
zou Land Rover BAR, het samenwerkingsverband tussen
Ben Ainslie Racing (BAR) en Land Rover dat de America’s
Cup voor Groot-Brittannië wil winnen, niet bestaan.
De Dolly Varden ligt in boothuis 4 van de Historic
Dockyard in Portsmouth, waar ook het International Boatbuilding Training College (IBTC) Portsmouth gevestigd is.
Het nieuwe hoofdkwartier van Land Rover BAR is een paar
honderd meter verderop. Op het eerste gezicht lijken leerlingscheepsbouwers die in de weer zijn met houten spanten
een wereld van verschil met de koolstofvezeltechniek van
Ainslies team. Toch is hun lot nauw verweven.
“We doceren hier vakmanschap. Het materiaal is
hout, maar vakmanschap vind je natuurlijk in alle disciplines. Het is overal toepasbaar”, aldus Jim Brooke-Jones,
Head of Operations bij IBTC Portsmouth. “Wij geven
een cursus traditionele bootbouw omdat het de koning
der ambachten is. Als je hout kunt bewerken met hand
gereedschap en machines, dan kun je in iedere tak van
de scheepsbouw terecht.
De technische doorbraken bij het ontwerpen van de
Dolly Varden legden de basis voor de Britse successen in
de America’s Cup. “In het prille begin werd de boot gekocht
door Thomas Ratsey van de fameuze zeilmakerij en
scheepstuigerij Ratsey & Lapthorn”, vertelt Brooke-Jones.
“Ze heeft 60 jaar aan wedstrijden meegedaan. De balken
werden verdubbeld en verdriedubbeld om het geraamte
te verstevigen. Er was zesenhalve ton lood op de romp
bevestigd. Dat gaf haar een enorme stijfheid, waardoor
ze een groter tuigage kon torsen. Ratsey speelde een
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beslissende rol in de eerste America’s Cup-wedstrijden en
hij experimenteerde met deze boot. Ze was op weg naar
de sloop toen iemand haar voor £1 opkocht en ons vroeg
om haar over te nemen.”
Brooke-Jones ziet het niet alleen als zijn plicht om dit
stukje maritieme geschiedenis te restaureren, hij wil tevens
een bijdrage leveren aan de huidige Britse zeilsport. “We
moeten een plan maken voor na de restauratie”, zegt hij.
“Dit zou een uitstekende trainingsboot zijn, een mooie
aanvulling voor het Royal Yacht Squadron opleidingscentrum in Cowes, of zelfs op de America’s Cup-ambities van
Sir Ben zelf.” Een gerestaureerde Dolly Varden naast de
nieuwste racejachttechniek – dat zou het erfgoed van de
Britse scheepsbouw inderdaad prachtig illustreren.
Het IBTC Portsmouth, anderhalf jaar geleden geopend,
is gevestigd in een markant staaltje van militair-industriële
architectuur uit de jaren dertig. Het karteldak van de hangar
overdekt vier loopkranen boven een getijdok en een kanaal.
Het geroezemoes van de werklui wordt af en toe overstemd
door luide klappen van hamer op metaal. Dit was eens de
klank van iedere Britse industriestad en de wederopstanding
spreekt boekdelen.
“Er liggen hier bijna veertig boten”, vertelt Brooke-Jones.
“Allemaal met traditionele huidplanken – hetzij aansluitend,
overnaads of dubbeldiagonaal aangebracht, met koperen
nagels en hoedjes.” De leerling-scheepsbouwers – in leeftijd
variërend van nog geen twintig tot pensioensgerechtigd –
waden door een zee van houtkrullen. “We hebben momenteel
37 leerlingen en nemen ieder kwartaal nieuwe mensen aan”,
aldus Brooke-Jones. In een imposant magazijn zijn twee
gereedschapsmakers gedoneerde gereedschappen aan
het smeren en repareren. “Goed opgeknapt oud gereedschap is beter dan nieuw”, zegt Brooke-Jones. “En we
leren onze leerlingen om ze zelf te maken. De eerste
drie maanden bij timmerwerk maken ze hun eigen beukenhouten hamer en sluiten ze af met een gereedschapskist
met zwaluwstaartverbindingen.”
Zulk doordacht ambachtswerk doet denken aan het
vakmanschap bij Land Rover Reborn in Solihull, waar Land
Rovers Series I onderdeeltje voor onderdeeltje in hun oude
glorie worden hersteld. Brooke-Jones wijst naar de spanten
van twee Dartmouthgieken (een soort sloep). “De leerlingen
leren de lijn van de boot te bepalen, een spantenplan te
tekenen en een replica te bouwen”, vertelt hij. “De lijn
bepalen is een hele klus. De vorm van de romp is cruciaal.
Net als bij een klassieke auto met houten frame werk je in
de rondte. Ze proberen het originele geraamte van de sloep
zo veel mogelijk te behouden en daar nieuw hout op aan
te brengen. Ze hebben zelfs het oude scheepsnummer
bewaard en ingelegd in de nieuwe hekbalk (de bovenkant
van de achterspiegel van de boot).”
Deze mengeling van oud en nieuw is de basis van
echt vakmanschap. “We zijn een land van zeevaarders met
een oude zeiltraditie”, zegt Brooke-Jones enthousiast.
“Ben Ainslie is de nieuwste schakel in die keten. Hij is net
zo belangrijk als wat wij doen. Je mag het verleden nooit
vergeten, want daar komt de toekomst uit voort.”

MEER W ET EN
Zoek online naar Land Rover Reborn om te ontdekken hoe
Land Rover de klassieke Serie 1 in oude glorie herstelt

“D E Z E M E N G E L I N G
VAN OUD EN NIEUW IS
DE BASIS VAN ECHT
VAKMANSCHAP”
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Met de introductie van de nieuwe Range Rover Velar
brengt Land Rover een eerbetoon aan de allereerste
Range Rover uit 1970. De eerste modellen worden nu
nieuw leven ingeblazen en voegen daarmee weer een
nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van een auto die
altijd een klasse apart was, is en blijft
T E K S T
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FOTOGRAFIE: NICK DIMBLEBY
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Met het nieuwe Range
Rover Rebornprogramma brengt Land
Rover de oorspronkelijke
Range Rovers terug. Het
eerste voertuig dat
volledig in zijn oude
glorie wordt hersteld is
dit model uit 1978,
bijgenaamd Car Zero
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De eerste vier Range Rovers
belichamen elk een hoofdstuk in de
ontstaansgeschiedenis van een
moderne klassieker. Een ontwikkeling
van revolutionaire offroader tot luxe
SUV, zonder ooit zijn fameuze
terreincapaciteiten te verloochenen
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1969-1970: VELAR
De auto waarmee alles begon. De ontwikkeling van
dit speciale pre-productiemodel was vanaf het begin
omgeven door geheimzinnigheid. De Velar werd
ontwikkeld als een capabele luxe offroader met het
comfort van een sedan uit het topsegment. Er
werden in totaal slechts 26 Velars gebouwd.
Daarmee zijn ze extreem zeldzaam en zeer gewild
onder verzamelaars over de hele wereld.

1970: RANGE ROVER CL ASSIC
De 'original'. De Classic werd geïntroduceerd in juni
1970. De eerste vierdeurs volgde in 1981. In 1987
begon de export naar de VS. Het model was enorm
populair en bleef ook na de introductie van zijn
opvolger nog een aantal jaren in productie.

1994: RANGE ROVER P38A
Vernoemd naar het gebouw waar hij werd ontworpen.
Het was de eerste compleet nieuwe uitvoering van
de Range Rover, 24 jaar na de lancering van het origineel.
Met de P38A Linley introduceerde Ranger Rover het
summum van luxe. Dit model was ontworpen door
David Linley, een neef van koningin Elizabeth, en kostte
maar liefst 100.000 pond, in die tijd een onvoorstelbaar bedrag voor een off-roader.

2001: RANGE ROVER L322
De derde-generatie Range Rover werd op de markt
gebracht als de meest veelzijdige auto ooit. Dat stond
dan ook buiten kijf. Het was een meesterlijk, hypermodern herontwerp. Hij beschikte over een monocoque
chassis en het interieur was origineel, elegant en
gerafﬁneerd.

2012: RANGE ROVER L405
Weer een verrassend nieuw design. De overgang naar
een aluminium constructie zorgde voor een gewichtsverlies gelijk aan vier volwassenen. Met minder massa
en een grotere stijfheid werden de prestaties,
rijeigenschappen, precisie, brandstofverbruik en
emissies van de nieuwe Range Rover radicaal verbeterd.

De Range Rover was 's werelds eerste luxe SUV, en de
Velar was de eerste Range Rover. Nu is het de naam die de
uitzonderlijke 47-jarige geschiedenis van de Range Rover
letterlijk omvat: de naam die werd gegeven aan de eerste
Range Rovers die begin jaren zeventig van de band rolden
in Solihull en die nu ook aan de laatste telg van de Range
Rover-reeks is toegekend. Maar diezelfde naam die nu het
erfgoed van de Range Rover hooghoudt, was oorspronkelijk
bedoeld om zijn betekenis te maskeren.
Het verhaal achter de Velar is opmerkelijk. Vandaag de
dag kun je je moeilijk voorstellen dat het iconische ontwerp
van de Range Rover ooit voor een ander merk door zou
kunnen gaan. Maar toen de eerste prototypen en preproductie Range Rovers in Solihull van de band liepen
om te worden getest voordat ze in 1970 ofﬁcieel gepresenteerd konden worden, had de wereld gewoonweg nog
nooit een dergelijke auto gezien. Men zou best kunnen
denken dat het hier niet om een model van Land Rover ging.
Dus om het een verrassing te houden, kregen de prototypes
de naam Velar op hun neus. De naam was zelfs geregistreerd
als een bedrijf in Zuid-Londen, zodat op de belasting- en
registratiedocumenten 'Velar' zou staan en niet 'Land Rover'.
Het woord 'velar' betekent 'bewaken' in het Spaans en
'sluieren' in het Italiaans – een slim bedacht grapje van de
technici. Maar met zij n zwoele klank en associatie met
'velocity', snelheid, is het ook een passende en pakkende
naam voor de nieuwe Velar, die met zijn snelheid en
subtiele lijnen door Land Rovers Design Director Gerry
McGovern wordt omschreven als elegant en onweerstaanbaar (zie pagina 20-31).
Maar de onthulling van de nieuwe Velar betekent niet
dat Land Rover het tijdperk van de eerste Range Rovers
voorgoed achter zich laat. Integendeel, de interesse in
deze vroege Range Rovers is de laatste tijd alleen maar
groter geworden. Dankzij een groeiend besef van hun
historische betekenis hebben zij een belangrijke plek
veroverd in de geschiedenis van Land Rover.
Als je een originele, eerste generatie Velar naast je
nieuwe model wilt, zul je diep in de buidel moeten tasten.
De prijzen van alle klassieke Range Rovers zijn de laatste
tijd ﬂink gestegen, maar de eerste modellen laten de
grootste inﬂatie zien. Dit gaat wel vaker zo. Met de tijd en
wat meer perspectief gaan verzamelaars van klassieke
auto's de betekenis inzien van bepaalde iconische modellen
in de autogeschiedenis, en verdringen zich dan om er een
aan hun eigen collectie toe te kunnen voegen. Verzamelaars
zijn vooral gek op auto's die een nieuwe standaard of
belangrijke transformatie markeerden en de eerste
Range Rover deed beide. Of ze zijn op zoek naar de eerste
en zeldzaamste exemplaren. Waarschijnlijk zijn er
slechts twee van de zeven prototypen overgebleven,
en er zijn in totaal maar 26 preproductiemodellen
gebouwd die waarschijnlijk het originele Velar-merk
op hun neus hadden staan. De eerste preproductie
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VERZAMELAARS ZIJN GEK
OP AUTO'S DIE EEN NIEUWE
S TA N D A A R D O F B E L A N G R I J K E
T R A N S F O R M AT I E M A R K E E R D E N .
DE ORIGINELE RANGE ROVER
DEED BEIDE

Range Rover ging drie jaar geleden voor 132.000 pond
van de hand en ga er maar vanuit dat die nu aanzienlijk
meer waard is.
Een eenvoudiger alternatief is om een originele,
tweedeurs Range Rover uit de jaren zeventig te kopen,
rechtstreeks uit de fabriek. Daar heb je geen tijdmachine voor
nodig, en er is ook geen geheime voorraad van onverkochte
modellen. In Solihull, waar het allemaal in 1970 begon, heeft
Land Rover Classic namelijk een programma opgezet om
deze auto's in originele staat te restaureren.
Land Rover Classic heeft zo al meer dan 60 'Reborn'
exemplaren van de Series I gebouwd, stuk voor stuk tot
nieuwstaat gerestaureerd door het bedrijf dat ze oorspronkelijk bouwde, in dezelfde stad en met behulp van de originele tekeningen (zie Onelife magazine nummer 33, pagina
62-67, 'Extreme Make Over'). En nu wordt het Rebornprogramma uitgebreid naar de tweedeurs Range Rover.
De eerste restauratie, van een Brits model uit 1978 in
Bahama Gold, werd onlangs voltooid en onthuld op de
Salon Rétromobile in Parijs. Voor de reconstructie van het
exemplaar werd een aantal onderdelen en panelen terug
in productie genomen met inachtneming van de originele
fabrieksstandaarden. Sommige van die onderdelen waren
al jaren niet meer verkrijgbaar, maar door een groeiend
besef van het belang van deze klassiekers is besloten om
ze speciaal voor restauratiedoeleinden terug in productie
te brengen.
De technisch manager van het project is Mike Bishop.
Mike reed al op zijn veertiende in zijn eerste Land Rover
rond, op de ruim duizend hectare grote familieboerderij
in Australië. Sindsdien is hij geobsedeerd door deze
modellen. Hij is een fan voor het leven, een verzamelaar
en nu dus ook restaurateur in Solihull. Hij begrijpt wat zijn
klanten beweegt. Als hij niet de projectleider zou zijn, zou
hij een van hen zijn.
“Onze klanten voelen een emotionele verbondenheid
met deze plek, en voor hen is het echt een meerwaarde
om een auto te hebben die door de fabriek tot nieuwstaat
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is hersteld”, zeg hij. “We zetten gewoon het werk voort dat
werd begonnen door Spen King en de andere legendarische
technici die hier de eerste modellen bouwden. Je verleent
je Range Rover een zekere authenticiteit door hem hier te
laten restaureren met behulp van de originele technische
tekeningen en blauwdrukken. Er werken zelfs jongens mee
aan het project die hier nog de laatste Classics van de
band hebben zien rollen.”
Mike wil het niet over aantallen hebben, maar hij kan
wel zeggen dat de vraag naar Series I Reborn-modellen
alle verwachtingen overtrof. Hij weet dat de kans groot is
dat hij en zijn team worden overspoeld door aanvragen,
en de wereld moeten gaan afstruinen naar Range Rovers
die geschikt zijn voor een 'hergeboorte'.
De vroege modellen die ze met het programma
gaan restaureren waren destijds een instant succes en
zijn inmiddels designklassiekers. Maar ze waren niet in
alles opperbest. De 'luxe' kwam van de rijprestaties,
wegligging en mechanische precisie; en de offroadkwaliteiten stonden altijd buiten kijf. Maar de cabine was
spartaans: de eerste Range Rovers hadden plastic stoelen,
omdat de fabrikant dacht dat herenboeren ze zouden
gebruiken om vee mee te vervoeren en ze dus achteraf
moesten kunnen afspoelen. Misschien werd dit ook wel
gedaan, maar de meeste Range Rovers vond je niet op de
boerderij, maar in de stad, op de snelweg of op de oprijlaan van Britse landhuizen.
Ironisch genoeg zijn het deze plastic interieurs die nu
het meest gewild zijn bij verzamelaars, en voor Mike het
moeilijkst om te restaureren.
Uiteindelijk is dit waar het allemaal om draait. Het
verhaal van de Range Rover, van de eerste tot de laatste
Velar, gaat over luxe die het technisch vernuft complementeert zonder afbreuk te doen aan het design-DNA of de
indrukwekkende prestaties. De plastic interieurs van toen
zijn geëvolueerd tot cabines die nu de standaard zetten
voor het topsegment luxeauto’s, niet alleen luxe SUV's.
De huidige generatie Range Rovers heeft een vermogen
dat velen malen hoger ligt dan de originele 3,5-liter V8,
en terreincapaciteiten die door intelligente technologieën
naar een niveau zijn getild dat in 1970 ondenkbaar was.
“De eerste Range Rover moet eruit hebben gezien
als een ruimteschip toen hij voor het gepresenteerd
werd”, zegt Mike. “Stel je die Range Rover eens voor
geparkeerd naast een Kever, of een andere auto uit 1970.
De nieuwe Range Rover Velar zal een vergelijkbare impact
hebben. Het ontwerp is subliem, dus ik denk dat de
link met het Range Rover Reborn-programma helemaal
op zijn plaats is.”

De eerste Velars werden
in het diepste geheim
gebouwd en over de hele
wereld getest. Hoewel ze
ongelooflijk zeldzaam zijn,
vind je ze nog steeds op
allerlei plekken in de
wereld, zoals de Velar
hieronder, die naast zijn
broertje de Range Rover
SVAutobiography
geparkeerd staat op de
Jemaa el-Fnaa markt in
Marrakech, Marokko
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Van de prehistorische jacht tot een ritje in
de auto: onze relatie met onze trouwste
vriend is zo oud als onze beschaving, maar
het plezier dat we eraan beleven is tijdloos
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HONDEN
DELEN ONZE
HANG NAAR
AVO N T U U R E N
SPRINGEN MAAR
WAT G R A A G I N
DE AUTO

heeft zelfs voordelen op mentaal vlak, zoals
Het is een tafereel dat de meeste hondenhet verhogen van het zelfvertrouwen.
bezitters zullen herkennen: een draaiende
Hondenbezitters lijden minder vaak aan
motor, een volle tank, de agenda leeg en uw
depressie dan mensen die geen hond
trouwe vriend die enthousiast staat te
hebben, en vanuit sociologisch perspectief
kwispelstaarten, reikhalzend uitkijkend naar
worden mensen die met hun hond wandelen
het vertrouwde knikje dat betekent dat de
door anderen gezien als vriendelijk en open.
reis kan beginnen. Met de hond een eindje
Vandaag de dag reizen we natuurlijk niet
gaan rijden is zo'n alledaags, maar tegelijk
alleen meer te voet, maar ook met de auto.
magisch ritueel waarmee u het beste uit de
Hierdoor hebben we nu het ritueel van
aloude relatie tussen mens en huisdier haalt.
'samen met de hond een ritje maken': een feest voor
Een recente ontdekking bij Blick Mead, een opgraving
de hond en zijn baasje, waarbij de dagelijkse
in de buurt van het prehistorische monument van Stonehenge
beslommeringen vergeten worden en plaatsmaken
in Zuid-Engeland, werpt meer licht op de unieke en letterlijk
voor spanning en avontuur, al is het maar voor even.
oeroude band tussen mens en hond. Begraven tussen
Hoewel niet alle hondenrassen van nature avontuurlijk
verbrande stukken steen, prehistorische houten werktuigen
zijn ingesteld, triggert een autoritje bij de meeste
en gefossiliseerde beenderen van oerossen, vonden
honden wel hun nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang.
archeologen langs de A303 een hondentand. Na nader
Ze houden van het nieuwe en onvoorspelbare van zo'n
onderzoek bleek het fossiel afkomstig van een hond ter
avontuur. En een ritje in de auto is een feest voor de
grootte van een Duitse herdershond, die waarschijnlijk
zintuigen van onze viervoeters. Sommige hondenrassen
zo'n 7.500 jaar geleden bij Stonehenge zijn graf vond.
hebben zo’n 200 miljoen reukreceptoren, terwijl de mens
De analyse wees vervolgens uit dat de onbekende hond
het met 5 miljoen moet doen. Dus als je het raam
water had gedronken in de Vale of York, een gebied dat
voor een hond opendraait, gaat er letterlijk een wereld
400 kilometer van de vindplaats ligt. Dit betekent dat het
voor hem open, een aaneenschakeling van steeds
dier een van de eerste tochten door Groot-Brittannië heeft
nieuwe impressies.
gemaakt waar wij weet van hebben om uiteindelijk bij Blick
En er komen instincten boven die uw hond nog
Mead te eindigen. Die wetenschap bracht de onderzoekers
deelt met zijn voorouder uit Stonehenge. Volgens
tot een opmerkelijke conclusie: het dier had de barre tocht
sommige onderzoekers beleven honden zo'n ritje met
van York naar Stonehenge waarschijnlijk gemaakt als
de auto alsof ze weer even 'terug in de roedel' zijn, en
jachthond, aan de zijde van zijn prehistorische baasje.
op hoge snelheid samen met hun favoriete lid van de
De tand van Stonehenge is volgens hen het vroegste
roedel (dat bent u) zij aan zij voortjagen, waarbij de
bewijs in de Britse geschiedenis van een mens die samen
voorbijrazende wereld het eeuwenoude jachtinstinct
met een gedomesticeerde hond op pad is gegaan.
opwekt. Even weg met de auto is op die manier meer
Die eerste band tussen mens en dier is waarschijnlijk
dan zomaar een uitje. Voor uw hond is het misschien
een heel praktische geweest. In vroeger tijd werden
wel een tijdelijke terugkeer naar een diepgeworteld,
honden volgens wetenschappers puur gebruikt als waakparadijselijk oergevoel.
honden en voor de jacht. Ze hielpen primitieve gemeenOf ze nu aangelijnd zijn, in het park achter een
schappen bij het speuren naar wild en beschermden de
tennisbal aanrennen of samen met ons de weg opgaan,
bewoners tegen roofdieren en vijanden. Een paar duizend
honden hebben een natuurlijk, aangebojaar later is deze relatie fundamenteel
ren talent om ons gelukkig te maken.
veranderd. De verdere ontwikkeling van
Thuiskomen is een feest, je wordt begroet
onze maatschappij heeft ook geleid tot
alsof je terugkomt van een wereldreis. Ze
een evolutie in de band tussen de mens
wekken ons met hun natte, koude neus op
en zijn trouwe maatje. 'Met de hond gaan
GEEN BETERE AUTO DAN EEN
onze blote huid en vrolijk kwispelend met
wandelen' is nu niet meer noodzaak om
LAND ROVER OM HET BESTE
hun staart terwijl we loom onze ogen opete overleven, maar vast onderdeel van
TE HALEN UIT UW RELATIE MET
nen. 'Klaar om te gaan?’, vragen hun
een gezonde levensstijl voor honderden
UW HOND.
ogen. Ja, we zijn er klaar voor. Buiten zinmiljoenen hondenbezitters – en hun
De ontwerpers en ingenieurs van
nen van opwinding draaien ze in het rond
honden – over de hele wereld.
Land Rover zijn continu op zoek
als ze weten dat ze op pad gaan, of het nu
De laatste jaren heeft men ontdekt
naar nieuwe functionaliteiten voor
even een blokje om of een rit naar het bos
hoe nuttig de relatie tussen hond en mens
hondenbezitters en er komen
is. Voor honden is het leven al snel een
eigenlijk is. Uit onderzoek blijkt dat wandelen
een aantal spannende nieuwe
groot avontuur en altijd staan ze klaar om
met de hond heel wat voordelen biedt,
ontwikkelingen aan. Om de
in de auto te springen, geen benul van hun
voor de gezondheid en ook op sociaal
nieuwste Land Rover accessoires
modderpoten, en waarschijnlijk hopend
vlak. Het leidt tot een betere conditie,
te bekijken, zoekt u op
dat de satellietnavigatie is uitgeschakeld.
draagt bij aan een lagere bloeddruk en is
'Land Rover Accessoires'.
Want net als bij ons, zit het avontuur in
een uitlaatklep voor stress. De vriendschap
hun DNA.
die een hond biedt als hij wordt uitgelaten,
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“ S T U D I E S W I J Z E N U I T D AT WA N D E L E N M E T D E H O N D
GOED IS VOOR DE GEZONDHEID EN OOK OP SOCIAAL
V L A K V O O R D E L E N B I E D T. H E T M A A K T J E F I T T E R ,
VERLAAGT DE BLOEDDRUK EN VERMINDERT STRESS”
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De Beechcraft Bonanza is langer in productie dan welk ander vliegtuig
ook. Onelife bezoekt de Beechcraftfabriek in Wichita, Kansas, om het
legendarische toestel van dichtbij mee te maken
T E K S T C O L I N G O O D W I N
F O T O G R A F I E D A N I E L M Å N S S O N
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E R I S A LT I J D
VRAAG NAAR
DE BONANZA
GEWEEST
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WICHITA

De Beechcraftfabriek in
Wichita, Kansas, is al vanaf
1947 de thuisbasis van de
Bonanza. Werknemers van
nu, zoals Becky Doerfler met
haar klinknagelpistool
(linksonder), zorgen dat de
legende voortleeft

Met haar klinknagelpistool in de aanslag staat Becky
Doerfler naast de half voltooide romp van een Beechcraft
Bonanza. Rijen gouden klinknagelkoppen steken trots
af tegen de olijfgroene grondverf. Hoeveel miljoenen
klinknagels zou Doerfler in haar veertig jaar bij de
Beechcraft-fabriek in Wichita, Kansas, hebben aangebracht? Een lange loopbaan met een bijzonder vliegtuig.
Bijzonder omdat toen Becky Doerfler in 1976 haar eerste
klinknagel voor Beechcraft zette, de Bonanza al dertig
jaar oud was. Dit jaar viert het toestel zijn zeventigste
verjaardag.
En het zijn zeventig opmerkelijke jaren geweest.
Het verhaal van het nu legendarische toestel begon in
de Tweede Wereldoorlog, toen duizenden vliegtuigen
uit de fabrieken van de Beech Aircraft Corporation rolden.
In die tumultueuze tijd droomde oprichter Walter Beech
van een vliegtuig dat voldeed aan de vraag die hij in
vredestijd verwachtte van zakenlui, vakmensen en
duizenden in de oorlog opgeleide piloten: een snel en
licht maar makkelijk te besturen toestel. Het vliegtuig
dat ontwerper Ralph Harmon en zijn team bedachten
was de Bonanza, en het eerste prototype verliet
het asfalt in december 1945. De productie ging in
1947 van start – precies een jaar voordat de eerste
Land Rover Series I in Solihull uit de fabriek rolde.
De rest is geschiedenis.
Tom Turner is hoofdredacteur van ABS Magazine,
het officiële tijdschrift voor Bonanzafans, en vliegt al
meer dan dertig jaar met deze vliegtuigjes. Het gevoel
van opwinding toen hij voor het eerst met een Bonanza
opsteeg is hem altijd bijgebleven. “Ik was een jonge
instructeur en een van mijn leerlingen die een model uit
de jaren vijftig had, nam me mee voor een korte vlucht.
Ik was weg van de solide indruk, het uitstekende zicht
en de ergonomische eenvoud van de cockpit. Sindsdien
vlieg ik niets anders meer.”
Om het succes van de Bonanza te begrijpen, moet
je eerst naar het revolutionaire ontwerp kijken. In de
naoorlogse hausse van lichte toestellen, die voortkwam
uit de enorme technische verbeteringen in kort tijdsbestek, sprong de Bonanza er volgens Turner uit.
“Ergonomie was in de jaren veertig misschien nog niet
eens een bekend concept”, zegt hij, “maar dat is precies

HET ERFGOED LEEF T VOORT
De laatste van de huidige Land Rover
Defenders rolde op 29 januari 2016 in
Solihull van de band, waarmee een continue
productie van bijna zeven decennia ten
einde kwam. Het erfgoed van deze
klassieker zal voor het eind van dit
decennium echter worden voortgezet met
de lancering van de authentieke opvolger
van de Defender.

wat Ralph Harmon en zijn collega’s zo goed hadden
begrepen en wat ze voorhadden op de concurrentie.
Ze beseften dat mensen niet zomaar een vliegtuigje
wilden, maar een dat ergonomisch was, er goed uitzag
en comfortabel en lekker vloog.” Volgens Turner waren
voor het interieur van de Bonanza heel wat ideeën uit
de naoorlogse auto-industrie geleend en het gevoel
van luxe en comfort sprak de klant in vredestijd aan.
Net als de Land Rover Series I uit hetzelfde tijdperk
was ook de constructiemethode van de Bonanza haar
tijd vooruit. Toen de Bonanza op de markt kwam, werden
de meeste lichte toestellen nog van een stalen buis
gemaakt die vanbinnen met stof werd bekleed. Voor de
nieuwe Beechcraft werd de kunst echter afgekeken van
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HET ENIGE WA ARA AN JE
MERKT HOE SNEL WE GAAN,
ZIJN DE VELDEN DIE
600 METER ONDER ONS
VOORBIJGLIJDEN
de aluminium klinknagelframes uit de latere oorlogsjaren.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werden
diezelfde lessen in acht genomen, waardoor de Land
Rover een aluminium chassis met klinknagels kreeg, net
als een vliegtuig. Licht, sterk en makkelijk te assembleren.
Zowel de Land Rover als de Bonanza oogt en voelt
al zijn hele lange leven grotendeels hetzelfde – ondanks
een duidelijke evolutie. Het originele ontwerp, Model
35, had een zogenaamde ‘ruddervator’, een opvallende
V-vormige staart die roer, vin en hoogteroeren in één
eenvoudige, gewichtbesparende eenheid combineerde.
Latere edities van de Bonanza verruilden de ruddervator
(die tot 1982 nog werd gemaakt) voor een conventionele
staart. Een andere belangrijke aanpassing kwam eind
jaren zestig toen Beechcraft Model 36 lanceerde, een
‘stretch’-versie met een 25 centimeter langere romp,
een eenvoudige aanpassing waardoor dit model plaatsbood aan zes personen in plaats van de vier van zijn
voorganger. Dik tien jaar daarvoor had Land Rover het
chassis van zijn Series I van 203 naar 218 centimeter
‘gestretcht’ en ook een versie van 272 centimeter
ontwikkeld, eerst als pick-up en twee jaar later als eerste
vierdeurs model.
Van begin af aan was het echter het comfortabele
interieur waarmee Bonanza zich van de concurrentie
onderscheidde. Het huidige model is wat dat betreft
meer als de Range Rover: fraai gestikt leder, een mooi
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tapijt en een onberispelijke afwerking. Vandaag de dag
worden klanten uitgenodigd om de bouw van hun toestel
bij te wonen en voor het interieur hebben ze de keus
uit een enorme variatie aan materialen en kleuren.
Naar het Beechcraft Delivery Centre gaan om met
je nagelnieuwe Bonanza weg te vliegen is een emotioneel
gebeuren. Je treedt in het voetspoor van eigenaren als
Gordon Cooper, een van de Mercury-astronauten, die
begin jaren zestig een Bonanza kocht. De betrouwbare
prestaties en rechttoe-rechtaan-besturing maakten het
vliegtuig populair bij langeafstandsavonturiers zoals
Bill Odom, de eerste piloot die in 1949 met een licht
toestel van Hawaï naar het Amerikaans continent vloog,
en Peter Mack, die in 1951 rond de wereld vloog met
zijn Bonanza ‘Friendship Flame’.
Terwijl andere vliegtuigen komen en gaan, is er altijd
vraag naar de Bonanza geweest. Het toestel heeft een
eenvoudig maar overtuigend concept: een betrouwbaar,
comfortabel vliegtuig dat zonder poespas zijn werk
doet en net als de Defender een solide reputatie heeft
veroverd onder een schare trouwe fans. Misschien lijkt
18.000 vliegtuigen niet veel, maar in de luchtvaartindustrie is dat een zeer respectabel aantal, vergelijkbaar
met de twee miljoen Defenders die in Solihull van de
band zijn gerold.
Hoewel mijn twee uur durende vlucht met het
demonstratietoestel van de fabriek geen records zou
breken, gaat mijn hart toch sneller kloppen als testpiloot
Will Klein het gas opengooit en de Beechcraft over de
250 meter lange startbaan stuurt. Als de wielen bij een
snelheid van 75 knopen het asfalt loslaten, klappen ze
meteen in en gaan wij oostwaarts.
Zonder de magie van de gps-navigatie zou je hier
makkelijk verdwalen. Kansas is plat en strekt zich
oneindig ver uit en het landschap wordt slechts hier en
daar onderbroken door een windpark. Klein wijst op
een oud roadhouse, een drukke pleisterplaats voordat
de Interstates het enorme niets onder ons begonnen te
doorkruisen. Nu is het een populaire bestemming voor
plaatselijke piloten die verlegen zitten om een excuus
om een tochtje te maken.
De krachtige negenlitermotor van de Bonanza is stil,
soepel en stabiel, en stuwt ons voort met een relaxte
kruissnelheid van 165 knopen. Het enige waaraan je
merkt hoe snel we gaan, zijn de velden die 600 meter
onder ons voorbijglijden.
De zon is inmiddels ondergegaan en we genieten
van het uitzicht op de blinkende lichtjes van Wichita op
de terugweg naar Beech Field. Een nachtvlucht in een
klein toestel is een betoverende, bijna mystieke ervaring.
De twee uur zijn veel te snel voorbij. Met een paar
drukken op een knop zet Klein de radiografisch
bestuurbare lichten van de landingsbaan aan. Met de
vleugelkleppen omhoog en de wielen uit landt de
Bonanza in een stabiele glijvlucht van 75 knopen.
Het is geen wonder dat de Beechcraft Bonanza zich
al die jaren heeft gehandhaafd. Net als de Defender
dankt hij zijn ziel en erfgoed aan het baanbrekende
design en de solide constructie – en heeft hij een veel
langer leven dan zijn makers voor ogen stond.

Schrijver Colin Goodwin
(rechts) en Beechcrafttestpiloot Will Klein
(links) met de Bonanza in
zijn natuurlijke habitat:
het eindeloze luchtruim
boven Wichita
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Het Signature Sound System van Meridian is gebaseerd op de verwerking
van geluid door de mens en betekende een revolutie in intelligent audiodesign
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IN TE L LIG ENT

Kunstmatige intelligentie is hét toverwoord voor
de toekomst, maar intelligent audiodesign is een
concept dat zeker zo interessant is. Voor de meesten van
ons blijft 'intelligente audio' veelal beperkt tot de keuze
van radiostation, apparaat of album. Maar bij Meridian
Audio, partner van Land Rover, begint het daar pas.
“Het zit 'm in de wetenschap, de unieke techniek,
kwaliteit en het vakmanschap waardoor wij de
luisterervaring zo puur, rĳk en aangenaam mogelĳk te
maken”, zegt Meridians marketingdirecteur Ray
Sheridan. “Het is buitengewoon fascinerend om te
zien hoe geavanceerd de technologie van intelligente
audio vandaag de dag is.”
In zijn werk weet Sheridan uit de eerste hand hoe
Meridian zijn intelligente technologie toepast op een
breed scala aan producten, van home entertainmentsystemen in huis tot toepassingen in privéjachten en
luxeauto’s. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
focust Meridian op het leveren van de best mogelĳke
audi-ervaring met behulp van digitale intelligentie. In
die begintĳd deed het bedrĳf geavanceerd onderzoeknaar de voordelen van een volledig digitaal signaalpad
voor audio. De expertise die daarmee werd ontwikkeld
resulteerde in 1989 in 's werelds eerste digitale luidspreker voor consumenten, de D600. Het was een
baanbrekende prestatie.
Sindsdien is het bedrijf marktleider in de ontwikkeling
van intelligente, digitale audiotechnologie. Met behulp
van Digital Signal Processing (DSP) leveren de huidige
Meridian-luidsprekers een precisie en prestatie die je
met geen enkel analoog systeem kan evenaren.
DSP-luidsprekers bevatten alle elementen die je in een
conventioneel systeem op verschillende plekken vindt:
wisselfilters, conversie, versterker en de luidsprekers
zelf. Hierdoor creëert Meridian met zijn DSP-technologie
een pure en accurate geluidsweergave, precies zoals
de artiesten in de studio het bedoeld hebben. Ideaal
voor High Resolution Audio, dat een opmars maakt
door steeds hogere bandbreedtes, snellere internetverbindingen en de groei van online streamingdiensten.
Het resultaat is een duidelijk helderder en authentieker
geluid, intelligent verpakt voor de digitale luisteraar.
Om de rij- en luisterervaring van Range Roverbezitters
nog verder te perfectioneren, implementeert Meridian
haar intelligente audiotechnologie in het Signature
Sound System. Dit systeem wordt toegepast voor
Meridians auto-oplossingen en aangestuurd door de
exclusieve Trifield 3D-technologie. Trifield 3D is een
wereldprimeur en gebaseerd op hoe mensen van nature
geluidsgolven verwerken. Het biedt onder meer speciale
hoogtekanalen die de verhoudingen tussen bijvoorbeeld
verschillende muziekinstrumenten op ware schaal
weergeven. Hierdoor klinkt de audio voor iedereen in
de auto, waar men ook zit, consistent en dynamisch als
bij een echt concert. De luisterervaring wordt nog verder
geperfectioneerd met Cabin Correction-technologie.
Hiermee worden lage tonen geoptimaliseerd, afhankelijk

van het specifieke interieur van de cabine. En het systeem
heeft tevens Digital Dither Shaping, om de kwaliteit van
de audio altijd zo hoog mogelijk te maken, of het nu via
de radio, USB of Bluetooth binnenkomt.
De nieuwe Range Rover Velar (zie pagina's 20-31) is
een van de auto's waarin de intelligente en innovatieve
oplossingen van Meridian kunnen worden ingebouwd.
Het Meridian Signature System in de Velar bestaat uit
23 hifi-speakers die strategisch zijn verdeeld over de
cabine en samen maar liefst 1600 watt leveren. Elke
speaker is zorgvuldig gekalibreerd om alle passagiers
een rijk, gedetailleerd en tegelijk natuurlijk geluidsbeeld
te bezorgen.
Om deze perfect geïntegreerde luisterervaring te
creëren, werkte Meridian samen met de ontwerpers en
technici van Range Rover aan elk detail van het systeem.
Het resultaat is een uniek en elegant holistisch audiosysteem waarin alle elementen naadloos en esthetisch
op elkaar aansluiten en onderweg de ultieme
audio-ervaring leveren. Zo'n prestatie is alleen mogelijk
dankzij Meridians uitvoerige expertise op het gebied
van DSP en de uitgebreide research die het bedrijf
heeft gedaan in de psycho-akoestiek – hoe wij als
mensen geluid waarnemen. Dat onderzoek staat aan
de basis van deze exclusieve technologieën.
“De introductie van de D600-luidspreker markeerde
het begin van een nieuwe benadering in geluidsverwerking en audiodesign”, zegt Sheridan. “Sindsdien is
onze kennis van de mogelijkheden van intelligente
audiotechnologie alleen maar gegroeid.”

G ELUID

De perfectie van
Meridians Signature
Sound System sluit
naadloos aan bij de klare
lijnen van de Range Rover
Velar-cabine
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Alleen met bezieling vind je de beste
momenten in het leven. Landschapsfotograaf
Julian Calverley gaat nog voor dag en
dauw op pad met de All-New Land Rover
Discovery, op zoek naar zo’n moment
T E K S T N A T H A N I E L H A N D Y
F O T O G R A F I E J U L I A N C A L V E R L E Y
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“ H E T I S B E L A N G R I J K O M A F E N
TOE TIJD ALLEEN DOOR
TE BRENGEN IN HET LANDSCHAP”
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Boven: De wind doet zijn werk
aan de kust bij Elgol, in een van
Calverleys karakteristieke foto’s.
Onder: Calverley en de Discovery
op een van de vele verlaten
wegen van Skye. Rechts: Calverley
neemt een uitgekiende selectie
foto-apparatuur mee naar Skye,
waaronder zijn op maat gemaakte
Zwitserse Alpa-camera

P O R T R E T F O T O ’ S : B R I A N C O T TA M

AL L-NEW

“J.M.W. Turner zou zichzelf tijdens een storm hebben
vastgebonden aan de mast van een boot. Het was zijn
manier om de elementen zo direct mogelijk te beleven.” Landschapsfotograaf Julian Calverley praat over
een van de grootste inspiratiebronnen van zijn werk. Al
elf jaar bezoekt hij regelmatig het noordwesten van
Schotland, en vooral het eiland Skye, om de essentie
vast te leggen van wat hij in dit spectaculaire landschap
ervaart. Maar je zult zijn beelden niet terugvinden op
een blik met Schotse shortbread-koekjes.
“Ik zoek niet naar mooie plaatjes van Skye”, vertelt
hij. “Ik jaag op slecht weer.” Dan is hij op de juiste plek,
want het kan hier spoken. Het eiland Skye bestaat uit
een reeks van schiereilanden die zich als tentakels in
het water van de Minch uitstrekken, van elkaar gescheiden door lange, smalle zeearmen. Het weer dat vanaf
de Atlantische oceaan aan komt zetten, wordt hier
tegengehouden door de toppen van het Cuillingebergte. De wolken die binnenrollen worden verscheurd door
de grillige gabbro-rotsformaties van de hooggelegen
Black Cuillin en dalen als flarden waterdamp verder
oostelijk neer op de kegelvormige granieten toppen
van de lager gelegen Red Cuillin. Sinds de Romantiek –
toen de mens dit soort plekken ging zien als spannend
in plaats van gevaarlijk – oefent dit bijna boomloze
landschap met uitgestrekte valleien, kolkende rivieren
en steile rotswanden een geweldige aantrekkingskracht
uit op kunstenaars en bergbeklimmers. Voor Julian is
het een bijzonder bezoek ditmaal, want het is de eerste
keer dat hij met de nieuwe Land Rover Discovery door
het majestueuze landschap van Skye toert.
“Elke trip die ik van mijn huis bij Londen naar
Skye heb gemaakt, was in een Discovery”, legt Julian
uit. “Maar dit is de eerste keer dat ik met de nieuwe
Discovery ga, dus ik heb er heel veel zin in.”
Als reclamefotograaf werkt Julian in grote teams. In
zijn landschapswerk kan hij dat even opzijzetten en
alleen op pad gaan. “Ik kom hier graag in de winter,
tussen september en maart”, zegt hij. “Elke ochtend
trek ik er ruim voor de eerste schemering op uit, zodat
ik zeker weet dat ik alleen ben. Ik denk dat het goed
voor je is om zo nu en dan alleen met het landschap te
zijn. Die eenzaamheid is ook belangrijk bij het maken
van landschapsfoto’s. Je bent alleen, voelt je misschien
wat kwetsbaar in dat uitgestrekte gebied. Op zulke
momenten ervaar je meer van de macht van de natuur.”

D IS COVERY

VERNIEUWENDE EILANDERS
TOM EVELING &
CRAIG STEELE
CAFÉ SIA EN SK YE
ROASTERY
“Al onze producten zijn lokaal geproduceerd, maar ons thema is SchotsItaliaans. Ik ben met een busje naar
Pisa gereden om er een speciale
pizzaoven op te halen. Craig is naar
Hampshire gegaan om deze knalrode
Franse koffiebrander van Samiac uit
1984 op te pikken. Het is echt een
fantastisch stuk vintage technologie.
We branden er koffiebonen mee uit
Tanzania, Indonesië en Honduras.
We hebben hier op het eiland heel
wat opzien gebaard.”
www.cafesia.co.uk

V ROEG O P
“De eerste keer ben ik gewoon naar Schotland gegaan
om het schitterende landschap te fotograferen”, zegt
Julian. “Maar ik realiseerde me al snel dat ik ook de
atmosfeer moest omarmen. Ik ben hier met een reden,
ik heb er moeite voor gedaan. Dan ga ik niet in het
hotel blijven, alleen maar omdat het regent of de
wolken laag hangen.”
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A LL-NEW

D ISCOV E RY

In de ochtendschemer controleert Julian zijn apparatuur
met behulp van een zaklamp: een fraai vervaardigde,
puur handmatige camera van het Zwitserse Alpa; een
statief van de Noord-Italiaanse experts in cameraaccessoires Gitzo; een statiefkop van het Zwitserse Arca
met precisie-mechaniek en -waterpas; een stormparaplu die hij in een hand kan vasthouden terwijl hij met
zijn vrije hand fotografeert; een waterdichte regenhoes
voor de camera (“het goedkoopste item, maar als ik
het vergeet, maak ik wel direct rechtsomkeert naar het
hotel”); merinowollen kleding met daarover een waterdichte jas en broek; kaarten, kompas; een thermosfles
met warme drank; en als vervoer de vertrouwde Land
Rover Discovery.
“Het is verleidelijk om allerlei apparatuur mee te
nemen”, zegt Julian. “Maar ik beperk me tot het absoluut
noodzakelijke. Ik heb bijvoorbeeld geen arsenaal aan
lenzen bij me. Dat maakt het proces simpeler, zodat ik
me kan concentreren op het moment. Mijn camera heeft
geen zoeker. Daardoor kan ik de verschillende elementen
heel natuurlijk zien. Het gaat erom dat je de omgeving
echt leert kennen.”
O CHTEND LICH T
“Soms sta ik meer dan een uur te wachten waar ik de
camera heb opgezet”, vertelt Julian. “Maar het
moment kan binnen een minuut komen en weer gaan,
zo snel veranderen de omstandigheden hier soms – het
is niet ongewoon dat je maar één kans per dag krijgt.”
Onder zulke moeilijke omstandigheden met zo weinig kans op succes, waar doe je het dan nog voor?
“Slecht weer is spannend”, legt Julian uit. “Het is
bedreigend en boezemt angst in. Onder zulke omstandigheden komt in mij een kinderlijk gevoel naar boven.
Ik noem dat het ‘kippenvelmoment’. Als je die spanning
niet voelt, waarom zou je dan een foto maken?”
Julian wijst naar een foto die hij nam bij de haven
van Elgol, balancerend op de rotsen. “Het water kwam
hier van achteren, niet van voren”, legt hij uit. “De branding slaat tegen je aan en om je heen. Je moet je schrap
zetten en goed om je heen blijven kijken. Maar, als het je
lukt om de foto te maken, is het echt een kick.”
Tegelijk is het ook belangrijk dat je het juiste moment
in kunt schatten om te gaan schuilen. “Op een gegeven
moment dacht ik: oké, ik heb het nu wel, tijd om hier weg
te gaan”, herinnert hij zich. “Het is zo’n kabaal. De wind
huilt. De golven bulderen. Je jack klappert. Als het echt
menens wordt, is het goed om te weten dat ik veilig zit”,
zegt hij, terwijl hij een tikje geeft op het verwarmde
stuur van de Discovery.
In Julians Discovery vind je dezelfde aandacht
voor detail als bij zijn apparatuur. Net als de speciale
palissander blokken voor de handgrepen van zijn Alpacamera, kan hij voor het interieur van zijn Discovery kiezen
uit een eiken, titanium en aluminium afwerking en pre72

VERNIEUWENDE EILANDERS
SHIRLEY SPEAR
RESTAURANTEIGENA AR
‘THE TREE CHIMNEYS’
“De meeste ‘crofting cottages’ (huisjes
van keuterboeren) hebben twee schoorstenen, twee schuiframen en een deur in
het midden. Dit huisje heeft een extra
schoorsteen, omdat hier de dorpswinkel
in zat, vandaar The Three Chimneys. Toen
ik hier voor het eerst kwam, brandde er
turf in de haard en lag er een lemen vloer.
Ik at makreel met friet. Makreel uit de
‘loch’, gefrituurd met beslag van havermout. Tegenwoordig staan er lokaal
geproduceerd vlees van Schotse Hoog
landers en Soay-schapen, wild hert en
handmatig opgedoken St. Jakobsschelpen
uit Sconser op het menu. Ik probeer altijd
het goede Schotse eten te promoten.”
www.threechimneys.co.uk

mium lederen en stoffen bekleding, waaronder luxueus
Windsor leder met speciale dubbele stiksels. Het is een
knikje van erkenning voor mensen die net als Julian tot
in de kleinste details kwaliteit nastreven.
“Ik heb altijd Land Rover gereden”, vertelt Julian.
“Ik heb leren rijden in een licht ex-legervoertuig. De
dag dat ik slaagde voor mijn rijexamen ben ik van
Land’s End naar John o’ Groats gereden. Ik vond Land
Rovers bij mij passen, hoe ze eruit zagen, het praktische
karakter van de wagens.”
Julians type Land Rover is meegegaan met de veranderingen in zijn omstandigheden. Van een Series I
ging hij naar een Defender 90 en toen een Defender
110. Met de uitbreiding van zijn gezin en zijn fotografiewerk stapte hij uiteindelijk over op een Discovery 3 en
daarna een Discovery 4. “Het design is schitterend”,
zegt hij over het dynamische front en de oplopende
taillelijn van de nieuwe Discovery. “En hij rijdt comfortabel”, zegt hij na zijn eerste proefrit. “Hij is luxe zonder
het van de daken te schreeuwen.”
Comfort, vindt hij, is ook een kwestie van betrouwbaarheid. De veelzijdigheid en de offroadkwaliteiten
van de Discovery geven hem de vrijheid om te gaan
waar hij wil, en hoe hij wil. “Het is een auto die overal
uit de voeten kan. Daar twijfel ik nooit aan.”

De All-New Discovery passeert
in het namiddaglicht een
smalle brug bij Sligachan.
Onder en rechts: Calverley en
zijn geliefde Alpa-camera.
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“ I K H E B O N T D E K T D A T D E Z E L F D E P L E K
BIJ ELK BEZOEK TELKENS WEER ANDERS IS”
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“ I K H E B H E T N I E T A L L E E N G E Z I E N , I K H E B H E T
OOK VASTGELEGD. IK HEB EEN FOTO GEMA AK T”
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Het efficiënte ontwerp, het discrete zelfvertrouwen en
natuurlijk de prestaties van de Discovery rijmen perfect
met Julians voorkeur in camera’s.”
HET L A ATST E LI CHT
Midden in de winter duren de dagen niet lang op Skye.
Rond drie uur gaat het schemeren en om vier uur is het
al bijna donker. Maar juist in dat laatste uur zie je meerdere veranderingen door de wolken die constant overdrijven en plots een berg of stuk water vol in het zonlicht zetten. “Bij terugkeer in het hotel vraag ik me soms
af wat ik heb meegemaakt”, zegt Julian. “Soms kan het
weken of zelfs maanden duren voordat ik naar de beelden kijk. Het is een manier om mezelf ervan los te
maken. Ik heb werk liggen van een paar jaar geleden
dat ik nog nooit heb bekeken. Ik schep afstand om te
kunnen beoordelen of het werk visueel standhoudt als
ik het opnieuw bekijk.”
Er zijn veel mensen die Julians werk volgen. Daarom
geeft hij nu ook lezingen en organiseert hij individuele
gidstochten in de Schotse Hooglanden en eilanden. “Het
is heel dankbaar werk om mensen mee te nemen naar
zo’n plek en ze te laten zien hoe ze iets moeten doen”,
zegt hij. “Vaak gaat het er alleen om dat je ze stimuleert
om anders te denken en vaste patronen te doorbreken.”
Terwijl hij de bagageruimte van de Discovery opent,
legt hij uit waarom de nieuwe intelligente Seat Fold
ideaal voor hem is. “Als locatiefotograaf bepaal je vooraf wat je aan apparatuur mee wilt nemen, en je auto is
daar een belangrijk onderdeel van”, legt hij uit. “Dit is
niet alleen een 7-persoons auto, hij kan van alles zijn.
De configuratie geeft mij volledige vrijheid om een
combinatie van stoelen en laadruimte te kiezen die past
bij de hoeveelheid apparatuur die ik mee wil nemen.”
Voor Julian moet de Discovery kunnen voorzien in
elke combinatie van passagiers en apparatuur, of het nu
gaat om een reclameshoot, solowerk of als hij niet aan
het werk is. “Het gaat om flexibiliteit in elke situatie. Ik
kan de stoelopstelling altijd aanpassen aan het aantal
passagiers.” En als hij alleen is, zoals hier op Skye,
biedt de cabine hem ook een zeker gevoel van veiligheid en rust. “In deze extreme omstandigheden kan dat
heel waardevol zijn”, zegt hij.
“In de winter kan het weer heel snel omslaan. Maar
ik weet dat ik hier binnen veilig zit. En ik kan snel
opwarmen.” En mocht de perfecte storm komen binnenrollen en daarmee een kans om dat ene perfecte
shot te maken, dan heeft Julian met de nieuwe, robuuste Activity Key polsband de garantie dat hij snel terug
in de auto kan komen en direct weg kan rijden zonder
zijn sleutels te hoeven zoeken. Als hij eenmaal in zijn
verwarmde stoel zit, kan hij vertrouwen op de connectiviteit van de InControl Touch Pro 10” display, de nieuwste
generatie Ingenium-motor en het Terrain Response 2
systeem, dat de rijcondities in de gaten houdt en automatisch de beste stand kiest.
Julians liefde voor het Schotse landschap en de
Land Rover zegt ook iets over zijn waardering voor

VERNIEUWENDE EILANDERS
ALAN DICKSON
RURAL DESIGN ARCHITECTS
“We hebben het ontwerp gemaakt
voor de eerste moderne houten
woning op Skye en dit is het eerste
metalen huis. Het is geïnspireerd op
de boerengebouwen op het eiland.
Mensen denken bij Skye vaak aan
kleine witte huisjes, maar wij waren
geïnteresseerd in het gebruik van
nieuwe materialen. De variatie in
materiaal – hout en metaal – biedt je
als ontwerper veel meer vrijheid.
We waren ook geïnteresseerd in de
menselijke schaal van de oude
‘crofting cottages’, met muren zo
hoog als een man kon reiken. Ik heb
dit huis letterlijk zelf gebouwd, van
de grond af.”
www.ruraldesign.co.uk

duurzaamheid, degelijkheid en elegantie. Het monumentale landschap heeft een zekere bestendigheid en
betrouwbaarheid die je niet alleen terugziet in de Land
Rover waarmee hij dit terrein doorkruist, maar ook in
andere staaltjes van techniek die hij kan waarderen –
zijn camera-apparatuur, zijn statieven, zelfs een simpel
elegant horloge. “Apparatuur waar ik vertrouwd mee
ben en waar ik van op aan kan, biedt mij de vrijheid en
ruimte die ik nodig heb om volledig op te gaan in het
landschap”, zegt hij.
Dat is wat hem telkens weer trekt, vaak naar dezelfde afgelegen plekken. Weten dat ze elke keer weer een
nieuw geheim blootgeven. “Veel mensen denken dat je
een plek kunt bezoeken, er in een kwartier wat foto’s
kunt nemen en dat je het dan wel kent”, zegt hij. “Maar
ik heb ondervonden dat dezelfde plek bij elk bezoek
weer anders kan zijn. Die momenten vastleggen geeft
mij heel veel voldoening. Ik heb iets gezien wat niemand anders zal zien. En ik heb het niet alleen gezien,
ik heb het ook vastgelegd. Ik heb een foto genomen.”
ONT D EK MEER OVER S K Y E
Volg Julian op zijn reis naar Skye en verken het interactieve
verhaal op landrover.com/skye-discovery
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DEF END E R

J O UR N EYS

OP ZOEK
NAAR
ULURU

MIJLPAAL
De Defender is en blijft een van de
meest iconische auto’s ooit gemaakt en
een van de geliefdste. Zijn klassieke
status en het gevoel van passie en
avontuur dat hij bij bestuurders oproept
maakt Defender Journeys heel
speciaal – zo speciaal dat fans over de
hele wereld al 500 Defender Journeys
hebben gemaakt. Een interactieve kaart
van de eerste 500 Defender Journeys
vindt u onder de link rechts.
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Bruce. Zo noemt Jack Dobson zijn Land
Rover Defender. “Een typisch Australische
naam”, aldus de 35-jarige milieuconsultant,
die zes jaar geleden Groot-Brittannië voor
Australië verruilde, “en de productiemensen
achter de film Jaws noemden hun haai ook
Bruce. Het is misschien vergezocht, maar
zowel de haai als onze Defender is grijs en wij
hebben hier heel veel haaien.”
Toen het beestje eenmaal een naam had,
was een lange tocht met de Defender door
Jacks nieuwe land een logische volgende
stap. Dus ging hij van de buitenwijken van
Sydney op weg naar de majestueuze Uluru.
Jack en zijn partner hadden tussen twee klussen in een poosje vrij en besloten om het
natuurmonument te bezoeken dat symbool
staat voor Australië. Een plek waar je als
nieuwbakken Australiër geweest moest zijn,
meende hij.
Maar hij maakte die tocht over de stofpaden en weggetjes van de uitgestrekte Australische woestijn in een auto die hem onlosmakelijk met zijn verleden verbond. “Mijn eerste
kennismaking met Land Rovers was toen ik
zestien was en nog in Groot-Brittannië woonde”, zegt hij. Hij kocht zijn eerste Land Rover
Series 2A uit 1964 met zijn vader, die hem
hielp bij de restauratie ervan. Toen hij op zijn
zeventiende eindelijk zelf mocht rijden, was
dat zijn rijtuig. Hij haalde zijn rijbewijs en reed
met de klassieke auto naar school, de universiteit en zijn eerste baan. Toen hij naar de

andere kant van de wereld verhuisde, kocht
hij een andere Land Rover – een Series 2A uit
1968 – en vervolgens Bruce, een
Defender uit 2012.
“Land Rovers hebben van begin af aan
deel van mijn leven uitgemaakt”, zegt hij.
Hoe sterk die band is, is te zien op zijn
Instagramaccount @jackuar_land_rover, waar
hij dagelijks Land Rovers in alle kleuren en
maten presenteert aan zijn 75.000 volgers.
De tocht door de Australische outback
naar Uluru was in minder dan een week
georganiseerd, waarbij de ruimte achter in de
Land Rover zo werd omgebouwd dat de stoelen konden worden neergeklapt om achterin
te kunnen slapen. Toen Bruce eenmaal
gereed was, ging de reis naar de rots van
start. In de vroege uurtjes van de eerste reisdag waren ze nog een beetje wazig.
“We werden pas na vijf uur rijden echt
helemaal wakker”, geeft Jack toe.
Het doel was om Uluru zo snel mogelijk
te bereiken en op de terugweg op hun
gemak van het landschap en het avontuur te
genieten. Het tweetal nam bij toerbeurt
plaats achter het stuur en zag het landschap
langstrekken. “Het duurt even om Sydney uit
te komen”, aldus Jack, “maar als het zover is,
strekt de wereld zich voor je uit.”
Zo reden ze voort, terwijl de aarde baksteenrood kleurde en emoes en kangoeroes
de weg begonnen over te steken. “De emoes
voelden zich op de een of andere manier tot
de Land Rover aangetrokken”, herinnert Jack
zich. Vaak renden ze met Bruce mee, terwijl
de kust in de achteruitkijkspiegel verdween.
Na 3000 kilometer en drie nachten onder
te sterren te hebben gekampeerd, de kangoeroes te hebben vermeden en de ruitenwisservloeistof meerdere malen te hebben
bijgevuld vanwege de gigantische Australische insecten op de voorruit, doemde Uluru
op aan de horizon. “Ineens zie je die ongelooflijke rotsmassa. Je ziet hem al op kilometers afstand uit de bodem oprijzen”, vertelt
Jack. “Het is maar een kale rots, maar het is
schitterend zoals hij oplicht.
“De transformatie van stadswegen tot
eindeloze horizons, het snorren van de
motor terwijl de zon achter die monumentale rots wegzakt, de band die je voelt met het
land en het stof dat zich onder je uitstrekt,
dat was allemaal onderdeel van mijn
ontdekking van mijn nieuwe land – voor mij
was het precies wat een Defender Journey
hoort te zijn.”
GA MEE OP AVONT UUR
Meer adembenemende Defender Journeys
meemaken of uw eigen avontuur delen kan op
landrover.com/defenderjourneys

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.

www.castrol.com

www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

