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HEER EN MEESTER
Ik ben opgegroeid op het platteland van
Cheshire (Groot-Brittannië) en veel vrienden
van de familie waren boeren. Daarom dacht
ik als kind dat alle auto’s Land Rovers waren,
Defenders om precies te zijn. Veel mensen in
de zeilgemeenschap gebruiken Land Rovers
om hun boten te trekken, op het strand te
brengen, te water te laten en uit het water
te hijsen. En als plek om aan het eind van de
dag je doorweekte wetsuits en zeilen over te
hangen.
Vorig jaar heb ik er eindelijk zelf een gekocht. Ik wist de hand te leggen op een van
de allerlaatste Defenders. En ja hoor, op het
Isle of Wight waar wij nu wonen, gebruiken
mijn vrouw Georgie en ik hem om dezelfde
redenen; hij kan tegen een stootje, je kunt
ermee het strand op en je kunt zonder gedoe je natte zeilspullen erin kwijt. En met de
geboorte van ons dochtertje Bellatrix dit jaar
is het een gezinswagen geworden.
Ik leid momenteel een Brits team dat
voor het eerst in 167 jaar de America’s Cup
naar Groot-Brittannië wil halen, in de oudste
sportwedstrijd ter wereld. Cupracen draait
anno nu evenzeer om aerodynamiek en
stuursystemen als om traditioneel zeewaardig design en technische vaardigheden.
Dus toen we een team samenstelden om
de uitdaging aan te gaan, beseften we dat
we die vaardigheden in huis moesten halen
en bij een autofabrikant zouden vinden. Het
doet me bijzonder veel genoegen dat Land
Rover onze partner is geworden.
We hopen, of we nu in onze missie
slagen of niet, dat we door het samengaan
van al deze vaardigheden de scheepsbouw
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en maritieme architectuur en techniek in
Groot-Brittannië een nieuwe impuls hebben
gegeven. We hebben een stichting opgezet,
de 1851 Trust, om daarvoor te zorgen.
Ik heb me laten vertellen dat ik de eerste
persoon buiten Land Rover was die in de
geheel nieuwe Discovery reed (ons team
zit in de nieuwe reclame!). Ik stond versteld
hoeveel ruimte er in de cabine was: ruimte
genoeg voor de hele crew en onze coach,
en het zijn geen kleine jongens. En ze zijn
ook niet snel tevreden. Het verbaasde me al
evenzeer hoe Land Rover zijn kernwaarden
– een zo praktisch mogelijk ontwerp – heeft
toegepast in iets wat uit de space-age lijkt
te komen.
De boot die Land Rover BAR heeft
ontwikkeld, en die ik volgend jaar naar de
zege hoop te sturen, heeft dat ook. In de
eerste plaats is hij functioneel, maar hij is
tegelijkertijd ook zo geavanceerd dat je hem
met eigen ogen moet zien om het te geloven. Ik hoop dat u kijkt als we volgend jaar
te water gaan in Bermuda. Ik kan beloven dat
het spectaculair gaat worden.

Sir Ben Ainslie
Teamleider en schipper,
Land Rover BAR

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website
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TERUG NAAR DE BRON
Hoe vier je de wederopstanding van een van meest
tot de verbeelding sprekende auto’s ooit? Simpel, met
de reïncarnatie van de oorspronkelijke reclameposters
van ruim 60 jaar geleden. En dat is precies wat Jaguar
Land Rover deed. Om het klassieke Land Rover
Reborn project luister bij te zetten, sloot het een
samenwerking met landschapsschilder Carmel Said.
Hij werd gevraagd om tijdens het Goodwood Revival
festival in het Engelse Chichester zijn eigen eerbetoon
aan de Series I te maken: een twee bij vier meter
grote, handgeschilderde combinatie van twee
historische Series I-advertenties. Said gebruikt

dezelfde technieken en stijl van de oorspronkelijke
advertenties en werkte bijna onafgebroken tijdens het
driedaagse evenement om het kunstwerk te voltooien.
“De Reborn Series I Land Rover vertegenwoordigt het summum in traditioneel vakmanschap en
authenticiteit”, zegt Said. “Het is een waar genoegen
om met technieken te werken die in de loop der jaren
zijn vervolmaakt en een kunstwerk te kunnen creëren
dat dezelfde aanpak weerspiegelt.”
Kijk op pagina 62-67 voor meer informatie over
Jaguar Land Rover’s klassieke Land Rover Reborn
project, of bezoek landrover.com/reborn
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DUIZELINGWEKKEND
In 1928, voordat er skiliften bestonden, beklommen 13
mannen en vrouwen van de Kandahar Ski Club vanuit het
Zwitserse dorpje Mürren de Schilthorn op hickoryhouten ski’s, die
waren bekleed met huiden om te voorkomen dat ze terug zouden
glijden. Vanaf vlak onder de top daalden ze af naar Lauterbrunnen.
Het was het begin van de Inferno Race. Bijna 80 jaar later bestaat
de race nog steeds, maar het is alleen weggelegd voor wie sterk
in zijn schoenen staat. Elk jaar in januari staan er 1800 skiërs bij de
top die zich eerst moed indrinken met een flinke slok schnaps om
vervolgens de Inferno in te gaan. Het traject is 15 km lang, drie
keer zo lang als een World Cup-race, en daalt twee kilometer.
De race laat zich dan ook nergens ter wereld mee vergelijken.
In augustus jongstleden parkeerde James Bond-stuntrijder
Ben Collins een standaard Range Rover Sport vlak onder de top
van de Schilthorn om iets te doen wat geen enkel normaal
denkend mens zelfs maar zou overwegen. Hij wilde namelijk niet
alleen het traject van de Inferno Race met de auto volgen, maar
en passant ook het record van de snelste skiër verpulveren.
In Mürren is het doorgaans in augustus warm en zonnig, en
hoewel er bij de startlijn nog een beetje sneeuw ligt, is het
parcours verder droog. Maar niet dit jaar. Een ongebruikelijke
hoeveelheid regen heeft alle berekeningen van Land Rover
Experience offroad expert Phil Jones in de war gegooid en bij
Collins gieren de zenuwen door zijn keel. “Ik kan niet zeggen
dat ik lachend achter het stuur zat”, vertelt hij aan Onelife. “Laat
ik het zo zeggen: ik was in de ‘zone’. Als je niet in de ‘zone’ zit,
kieper je over de rand.”
Collins’ afdaling in de allernieuwste Range Rover Sport was
desondanks spectaculair, zoals je zou verwachten van de
beroemdste van alle Stigs uit BBC’s Top Gear. Zijn finishtijd was
net boven het wereldrecord, wat gezien de omstandigheden
buitengewoon is.
“Ongeveer halverwege knalde ik met mijn wiel op een grote
kei die ik niet kon vermijden. Het alternatief was een boom of de
afgrond”, verklaart de voormalige Stig. “Het waarschuwingslampje
vertelde me dat ik een lekke achterband had en dit betekende
een stuk minder wielgrip.” Zijn doorzettingsvermogen maakte
desalniettemin een flinke indruk op Cleeves Palmer, president van
de Kandahar Ski Club die al 30 keer aan de race heeft
meegedaan.
“Het terrein is bezaaid met grote keien”, zegt Palmer, “en
ik doe de race daarom liever skiënd in de winter dan met een auto
in de zomer!”
Bekijk nu de film: landrover.com/downhillchallenge
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ECHTE KRACHT
IS HET VERMOGEN OM
JE AAN TE PASSEN

DISCOVERY SERIES I

DISCOVERY SERIES II

DISCOVERY 3

De jaren 1990 werden getekend
door de introductie van een nieuw
soort Land Rover. De Discovery
Series I had de offroad kwaliteiten
van de Defender, maar combineerde dit met een comfort en
technologie in de auto die tot dat
moment niet werden geassocieerd
met Land Rover. Het was de
blauwdruk voor de toekomst.

De Discovery Series II debuteerde
in 1998 en zag er weliswaar
grotendeels hetzelfde uit als zijn
voorganger, maar was onderhuids
drastisch verbeterd. Tot de
innovatieve techniek behoorde
Land Rover’s eigen Hill Descent
Control dat eerder al voor de
Freelander was geïntroduceerd.
Hij was ook breder en langer,
wat meer ruimte voor bagage en
passagiers bood.

De introductie van de Discovery 3 in
2004 was de meest radicale verandering
voor het model. Hij was compleet nieuw
vormgegeven en introduceerde een
reeks updates, zoals aanzienlijk meer
ruimte voor inzittenden en het
revolutionaire Terrain Response-systeem.
Een nieuwe reeks hoogkwalitatieve
afwerkingen en een intelligent
voortborduren op de iconische
Discovery designtaal werd gecombineerd met uitstekende offroad
vaardigheden. Hij sleepte diverse
awards in de wacht en wordt door velen
gezien als een moderne klassieker.
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Bij zijn lancering in 1989 was de Land Rover
Discovery toepasselijk genaamd. Door de toonaangevende offroad kwaliteiten van Land Rover te
combineren met meer aandacht voor design, was er
ineens een veelzijdige auto die een hele nieuwe
markt voor Land Rover creëerde. Het succesverhaal
blijft onveranderd doorgaan. De geheel nieuwe
Discovery is niet alleen de vijfde generatie, maar

tevens de leider van een nieuwe Discovery-reeks. Zie
het maar als een nieuw begin. “De nieuwe Discovery
is duidelijk een premium-product”, stelt Land Rover
Chief Design Officer Gerry McGovern onomwonden.
De aandacht voor detail en nog grotere technische
verfijning in combinatie met zijn bewezen vaardigheden onder alle omstandigheden geeft duidelijk
aan waar de toekomst van de Discovery ligt.

DISCOVERY 4

GEHEEL NIEUWE DISCOVERY

De vierde generatie debuteerde
in 2009 en was leverbaar met
een 256 pk/191 kW sterke
3,0-liter V6-turbodiesel die een
koppel van 600 Nm genereerde.
Dat was op dat moment de
sterkste dieselmotor ter wereld,
maar toch waren het brandstof
verbruik en de CO2-emissies
teruggedrongen. Op het gebied
van design stonden de echte
veranderingen nog op stapel…

De Discovery van de vijfde generatie is
voorzien van de geklinknagelde en
gelijmde aluminium monocoque van de
Range Rover en Range Rover Sport.
Hij is lichter, slanker en dynamischer dan
zijn voorgangers. Bovendien is hij
veelzijdiger, wat toch altijd al een typisch
kenmerk was van de Discovery.
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De nieuwste Range Rover belooft de snelste ooit te worden.
De SVAutobiography Dynamic is ontworpen en gebouwd
door Jaguar Land Rover’s Special Vehicle Operations (SVO)
en volgt in het spoor van de Range Rover Sport SVR en
Range Rover SVAutobiography. En heel toepasselijk heeft de
nieuwe versie het beste van beide: de dynamiek van de SVR
en de luxe van de SVAutobiography.
De Range Rover SVAutobiography Dynamic beschikt
over dezelfde 550 pk (405 kW) supercharged 5,0-liter V8 als
de Range Rover Sport SVR maar is speciaal afgesteld. Een
overweldigend koppel van 680 Nm betekent dat de
SVAutobiography Dynamic in slechts 5,4 seconde naar
100 km/h accelereert. Alle belangrijke kenmerken van de
ophanging van de SVAutobiography Dynamic – scharniergewrichten, spoorstangen, vering en dempers – zijn onder
handen genomen door SVO-specialisten om opgewassen te
zijn tegen de verbeterde prestaties. De rijhoogte is met 8 mm
verlaagd en geeft in combinatie met de knalrode Brembo-remklauwen en standaard 21-inch (of optioneel 22-inch)
wielen een super dynamisch voorkomen.
Hij heeft verder profijt van twee state-of-the-art technologieën, Dynamic Response en Adaptive Dynamics. Dynamic
Response vermindert de rolbeweging in bochten en dat komt

de handelbaarheid en het comfort ten goede. Adaptive
Dynamics meet voortdurend zowel de input van de bestuurder
als het wegoppervlak om het gevoel van controle voor de
bestuurder te verbeteren, zonder iets af te doen aan het
kenmerkende raffinement van de Range Rover. Het ontwerpteam van Special Vehicle Operations heeft een auto gecreëerd
die van binnen en buiten sportiviteit uitstraalt. De zijluchtinlaten, grille, aspecten van de voorbumper, motorkap en
achterklep zijn afgewerkt in Graphite Atlas. De klassieke Range
Rover letters zijn eveneens in deze nieuwe kleur afgewerkt en
de badge van de SVAutobiography heeft een onderscheidende rode flits die de intentie van de auto duidelijk maakt.
Binnenin is de SVAutobiography Dynamic voorzien van
onderscheidende gewatteerde stoelen in diamantpatroon die
beschikbaar zijn in vier verschillende kleuren. De gekartelde
afwerking die voor het eerst te zien was bij de SVAutobiography is toegepast op voelbare oppervlakken als de transmissie
controleknop en de start/stop knop. Het dasboard en de
binnenportieren zijn afgewerkt in Grand Black-fineer, terwijl
het fineer op het portier van een subtiele rode lijn is voorzien.
En voor een vleugje onmisbare elegantie heeft SVO het handboek van deze buitengewone Range Rover zelfs ingebonden
om af te stemmen op zijn schitterende looks.

N A V I G A T O R

FLITSEND…
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PEDDELENDE
PIONIERS

De eerste keer dat ik over het bestaan van het mysterie
van de Fin-mannen hoorde, was toen mijn vriend en medeavonturier Patrick Winterton mij op een boek wees dat hij
zojuist gelezen had, Searching for the Finmen, door Norman
Rogers. In dit unieke boek verhaalt Rogers het wonderlijke
verhaal over de Inuit-kajakkers, de Fin-mannen, die de
afgelegen Schotse eilanden vanaf het begin van de 17e eeuw
bezochten. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar de
peddelende bezoekers precies vandaan kwamen, maar
artefacten in Schotse museums, waaronder jagersattributen en
de overblijfselen van een oude kajak bedekt in dierenhuiden,
wijzen op de mogelijkheid dat Inuit-kajakkers vanuit Groenland
de oversteek van ruim 1600 km maakten.
Ik besloot te ontdekken of een dergelijke tocht inderdaad
mogelijk was. Om dit te doen, moest ik de reis nabootsen
vanaf de oostkust van Groenland naar de Schotse noordkust, in
het gezelschap van mijn reisgenoot George Bullard en een
enigszins aangepaste Inuk Duo 6,8 meter lange zeekajak. Het
zou een reis worden die niemand in de moderne tijd ooit heeft
ondernomen, maar ik wilde meer te weten komen over dit
kleine mysterie – en aan mezelf en de wereld bewijzen dat het
mogelijk was.
Tijdens de voorbereiding wordt al snel duidelijk dat we
voor een gigantische uitdaging staan. De Arctische wateren
zijn berucht en we hebben ruim 1900 km voor de boeg, soms
midden op zee, verstoken van enige communicatie en met
beperkte voorraden. We moesten ’s nachts doorvaren en
konden slechts vijf minuten per uur rusten. De Inuk-kajak zou
ons thuis moeten worden. Daarbij zouden we te maken krijgen
met de zogenaamde ‘Dansvloer van de Duivel’, een gevreesde
passage van zo’n 250 km tussen IJsland en de Faeröer
eilandengroep die berucht is om zijn onvoorspelbaarheid en
ruige omstandigheden. Ik kajak al sinds mijn zevende en heb
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FOTOGRAFIE: EMMA HALL

Een verhaal over uithoudingsvermogen, extreme omstandigheden en
mystieke kajakkers, door avonturier en ontdekkingsreiziger Olly Hicks

Boven en rechts: George Bullard
en Olly Hicks. Het vergt een
speciaal karakter om een
hedendaagse Fin-man te zijn

17

Hicks en Bullars
dragen hun
gemodificeerde
Inuk-kajak naar de
waterlijn
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GROENLAND
E TA P P E 1
Knighton Bay - IJsland
290 km

E TA P P E 2
IJsland-kusttraject
610 km

IJSLAND
E TA P P E 3
IJsland – Faeroër eilanden
435 km

D A N SV LO E R VA N D E D U I V E L
FA E R O Ë R E I L A N D E N

E TA P P E 4
Faeroër eilanden – Transit
112 km

E TA P P E 5
Faeroër eilanden – North Rona
267 km
E TA P P E 6
North Rona – Cape Wrath
80 km

NORTH RONA

SCHOTL AND

me altijd thuis gevoeld op zee, zelfs als het stormt, maar de
Dansvloer is een ander verhaal en iets wat ik nooit eerder heb
meegemaakt.
De eerste etappe van Groenland naar IJsland verliep als
gepland. We moesten een lengte van 70 km met pakijs
oversteken voordat we de kust bereikten. Daarna hadden we
geluk met het weer en konden we de eerste 220 km op zee in
40 uur afleggen.
Als de zon 24 uur per dag schijnt, bestaat er geen dag en
nacht. Het enige dat telt is goed weer of slecht weer. We waren
daarom altijd afhankelijk van het juiste moment om IJsland
voorgoed achter ons te laten en ons klaar te maken voor een
dansje met de duivel.
De oversteek van de Dansvloer van de Duivel tussen
IJsland en de Faeröer eilanden was zoals verwacht zwaar.
Omdat het een oversteek over open zee was, gingen we ervan
uit om zes dagen en nachten op de kajak door te brengen,
maar daarbij waren we wel afhankelijk van de beste omstandigheden voor het hele traject. Toen de kans op goed weer
zich voordeed, waren we gelijk onderweg, maar al na 36 uur
sloeg het weer drastisch om en moesten we zo snel mogelijk
terugkeren naar de veiligheid van IJsland. Gelukkig ontmoetten we een vissersboot die ons een lift kon geven. De
verplichte rustperiode in IJsland duurde een week. Dit keer
verliep de dans met de duivel vlekkeloos en na vier dagen en
nachten op zee arriveerden we veilig bij de Faeröer eilanden.
Deze mystieke eilandengroep zou drie weken ons thuis
zijn, terwijl we wachtten op Moeder Natuur. Na alweer een
valse start en gehaaste terugtocht, was ze ons eindelijk gunstig
gezind. Terwijl onze baarden groeiden en we de uitputting
nabij waren, begonnen we aan de grote oversteek. Met niets
anders dan de Noord-Atlantische horizon voor en achter ons,
was het een aanslag op ons uithoudingsvermogen. Terwijl we
het einddoel langzaam naderden, begon het te dagen dat we
de uitputting en eentonigheid van het urenlange peddelen

Linksboven: De route van Groenland naar Schotland is
meer dan 1900 km over zee. Rechts: De Land Rover
fungeerde als hulpwagen voor het team en de bagage
aanzienlijk onderschat hadden, maar opgeven was geen optie.
Als je in een kajak in open water zit en honderden kilometers
van land verwijderd bent, heb je maar een keus: blijven
peddelen, koste wat kost. Ons mantra was dan ook ‘peddelen
of sterven’.
En dus bleven we peddelen. Na 65 uur op de open zee, en
slechts drie uur slaap, waren we wederom het slachtoffer van
de weergoden en stonden we voor de moeilijke beslissing om
niet huiswaarts te varen maar naar North Rona, een klein eiland
65 km uit de kust van Schotland. Verweerd door het zoute
water en vermoeid, arriveerden we eindelijk in North Rona,
bijna vier eeuwen nadat de oorspronkelijke Fin-mannen de
plaatselijke bevolking versteld deden staan en een mythe
creëerden die voortleeft tot de dag van vandaag. Vanaf hier
was het een korte tocht naar huis. We zijn een onvoorstelbare
ervaring rijker, maar van kajakken heb ik voorlopig even
genoeg!
De eerste keer dat we in de kajak stapten, was deel van de
uitdaging, maar niet de grootste. Dag in dag uit, week na
week, met dezelfde vochtige uitrusting en vaak onder
erbarmelijke omstandigheden, leerden we hoe zwaar deze reis
was. En misschien is dat ook wel de reden dat niemand het
ooit geprobeerd heeft sinds de eerste Inuit in Schotland
arriveerden.
Toch was elke slag de moeite waard, en elke koude nacht
op zee. Als avonturier hebben dergelijke expedities een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij, pionierende
avonturen die nooit eerder ondernomen of volbracht zijn. Dat
moet haast wel de reden van ons bestaan zijn: jezelf aanvuren
om de wereld te ontdekken en te onderzoeken wat zich achter
de horizon bevindt.
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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FOTOGRAPHIE: HENRY KENNEY HERBERT

DE AMERICA’S CUP. IS DAT NIET
EEN ZEILWEDSTRIJD VOOR
STOERE ZEEBONKEN OP BOTEN
ZO GROOT ALS HUN REPUTATIE?
NEE. DENK EERDER AAN ATLETEN,
OF BETER, AAN WINNAARS VAN
OLYMPISCHE MEDAILLES. EN
AAN RIVALITEITEN DIE NET ZO
STERK ZIJN ALS IN ANDERE
SPORTEN. AAN TOPSNELHEDEN
VAN 160 KM/H. AAN VLEUGELS
ZO GROOT ALS DIE VAN
PASSAGIERSVLIEGTUIGEN EN
AAN RUIMTEVAARTACHTIGE
DRAAGVLEUGELS DIE DE BOTEN
OVER HET WATER DOEN ZWEVEN.
SNOER UW REDDINGSVEST MAAR
AAN, WANT DIT IS DE MODERNE

A M E R I C A ’ S
C U P
T E K S T

M I K E Y

H A R V E Y
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C UP

A M ERICA’S

CUP

“ G E Z I E N H E T F E I T
D AT B O T E N VA N U I T
VERSCHILLENDE HOEKEN
BIJ DE MARKERINGEN
MOGEN KOMEN ZIJN
SNELHEDEN TOT 160 KM/H
EEN REËLE MOGELIJKHEID.
E N D AT U I T E R A A R D

FOTOGRAPHIE: MARK LLOYD AND RICARDO PINTO

ZONDER REMMEN”

Alles wat u weet over het oudste sportevenement
ter wereld, de America’s Cup, moet u even vergeten.
Dus al dat gepraat over loyale Britten die een bootrace
organiseren voor koningin Victoria en hem prompt
verliezen en nooit meer winnen; de legendes over
de Amerikaanse Titanen – de Rockefellers en de JP
Morgans – die hun buitensporig grote zeiljachten
met hoge snelheid naar de horizon jagen; vergeet
ook alles over de mysterieuze regels, de zeilraces
die in rechtszalen zijn gewonnen en het onmogelijke
wedstrijdschema. Schuif dit alles even aan de kant.
De nieuwe America’s Cup is gebaseerd op een
eenvoudig idee: de beste zeilers ter wereld (zeven
van hen zijn in het bezit van een of meer gouden
olympische medailles) in de meest geavanceerde,
ruimtevaartachtige, snelste zeiljachten ter wereld.
Klinkt dat als een bekende formule? Dat is het ook,
de America’s Cup is de Formule 1 op het water.
Ben je niet in de war met powerboats, hoor ik
u denken. Nee. Deze boten zijn namelijk veel
geavanceerder en met een beetje redelijke wind racen
ze zij-aan-zij met snelheden tot 160 km/h.
De zes boten – van teams uit Amerika, NieuwZeeland, Japan, Frankrijk, Zweden en natuurlijk GrootBrittannië dankzij de innovatieve samenwerking tussen
Land Rover en Sir Ben Ainslie – zijn ‘foiling’ catamarans
met een vleugel.
Het vleugelzeil vervangt het traditionele grootzeil
en is precies wat de naam doet vermoeden: een
vleugel, vergelijkbaar met die van een vliegtuig en met
een lengte van zo’n 23 meter even lang als de vleugel
van een Boeing 737. Het is aanzienlijk efficiënter dan
een conventioneel zeil en genereert zoveel kracht dat
de boot drie keer zo hard als de windsnelheid kan
varen. De ‘foils’ zijn de hydrodynamische draagvleugels
onder de twee kielen van de catamaran die de
boot al bij snelheden van rond de 25 km/h uit het
water kunnen heffen. Dit reduceert de weerstand van

de romp door het water tot nul. Alleen de ‘foils’ en
zwaarden blijven verbonden met het water. Water is
786 keer dichter dan lucht, dus als de boot hiervan
bevrijd is, is hij in staat tot enorme snelheden en
acceleraties. Die extra snelheid doet het vleugelzeil
nog harder werken. Sterker nog, deze genereert zijn
eigen wind. Met genoeg wind haalt de boot 80 of zelfs
95 km/h. Gezien het feit dat boten vanuit verschillende
windhoeken bij de markeringen mogen komen, zijn
zelfs snelheden tot 160 km/h een reële mogelijkheid.
En dat uiteraard zonder remmen.
Het ligt dus voor de hand dat de beste stuurlui
aan boord zitten. Land Rover BAR heeft vijf gouden
medailles op de boot: Giles Scott won in Rio zijn eerste
gouden plak voor Groot-Brittannië in de Finn-klasse en
Ainslie, de meest onderscheiden olympisch zeiler ooit,
met vier gouden medailles tijdens vier opeenvolgende
Olympische Spelen sinds 2000. En zij zijn niet de enige
olympiërs. Pete Burling en Blair Tuke van het NieuwZeelandse team wonnen de 49-klasse in Rio. De Zweed
Nathan Outeridge won de 49-klasse in Londen en zijn
teamlid Iain Percy won goud in 2000 (Finn-klasse) en
2008 (Star-klasse). Tom Slingsby van de Amerikaanse
boot was in 2012 in Londen de winnaar van de Laserklasse.
En dan hebben we nog Slingsby’s schipper, de
Australische Jimmy Spithill. Hij volgde niet de olympische
route, maar stapte gelijk in de America’s Cup en was de
jongste schipper van een Cup-boat, de jongste winnaar
van een Cup-race en de jongste zeiler die de America’s
Cup won (in 2010) met de Oracle multihull met de
grootste vleugel ooit, zo’n 55 meter hoog.
Tegen de tijd dat Oracle in 2013 de America’s Cup
verdedigde, was de Oracle-boot kleiner, maar wel
sneller. Het was de tijd dat foiling-techniek zijn debuut
maakte, zij het alleen voor Team USA en Spithill moest
vanuit een op het oog kansloze positie alles uit de kast
halen om Nieuw-Zeeland alsnog in de finale te verslaan.
Die comeback van een 8-1 achterstand wordt door
velen nog steeds gezien als de grootste prestatie in de
geschiedenis van de sport, maar Spithill deed het niet
alleen. Oracle haalde namelijk niemand minder dan de
olympische zeeheld Sir Ben Ainslie van stal. Maar na de
overwinning bleef Ainslie niet rondhangen om Oracle
te helpen bij de verdediging van de Cup. Hij keerde
terug naar Engeland en naar de Royal Yacht Squadron,
de plaats waar het ooit begonnen was, om de Britse
uitdaging voor de America’s Cup aan te kondigen. Een
jaar later tekende hij een samenwerkingsverband met
Land Rover voor het ontwerp van de boot.
Er moet nog veel werk worden verzet. De America’s
Cup is niet helemaal een knock-out competitie zoals
bijvoorbeeld het WK voetbal, dat overigens bijna 80
jaar jonger is. De regerend winnaar van de America’s
Cup plaatst zich automatisch voor de volgende finale,
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terwijl de uitdagers voor de andere finaleplaats
deelnemen aan de knock-out evenementen. Dus als
het voetbal zou zijn, zouden alle landen tegen elkaar
strijden om het op te mogen nemen tegen regerend
wereldkampioen Duitsland.
In tegenstelling tot de vlootraces in de
World Series, draait het bij de America’s Cup om
wedstrijdracen waarbij slechts twee boten tegelijk op
het parcours zijn. Dus als Ainslie het volgend jaar wil
kunnen opnemen tegen Spithill, dan moet hij eerst de
andere vier uitdagers verslaan. Mocht hij daarin slagen,
dan mag de wereld zich opmaken voor een strijd tussen
twee van de onbetwiste giganten in een sport waar de
rivaliteit ongekend hoog – maar tegelijk onbekend – is.
Vergelijkbaar met de beroemde ‘rumble in the jungle’
tussen Muhammad Ali en George Foreman in 1975.
Team USA is ‘Oracle’, genoemd naar de
softwarereus die het team steunt. Oracle-baas
26

Larry Ellison spendeerde honderden miljoenen om
uiteindelijk in 2010 de America’s Cup te winnen en
verkreeg daarmee niet alleen het recht om de locatie
van het volgende evenement te bepalen, maar ook
de voorwaarden. Hij zette een proces in gang om de
America’s Cup beroemder, toegankelijker en duurzamer
te maken. Hij deed dit op een paar manieren: hij hield
vast aan een catamaranontwerp dat ontwikkeld kon
worden tot de snelste raceboot ter wereld; hij bracht
het evenement in 2013 inshore, de haven van San
Francisco, zodat toeschouwers het vanaf het vasteland
konden zien; en hij startte een kwalificatie ‘World
Series’ om te voorkomen dat de interesse in de Cup
zou afnemen tussen de onregelmatige finales.
Land Rover BAR heeft inmiddels 90% van de World
Series volbracht die de America’s Cup in Bermuda
volgend jaar ondersteunen. Het goede nieuws is dat
het team aan de leiding gaat. Met nog een evenement
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voor de boeg, maakt Land Rover BAR kans de Bermuda
campagne te beginnen met twee overwinningen
(de prijs voor het winnen van de World Series) aan
boord. In de challenger-rondes racen alle boten twee
keer tegen elkaar. Voor Bermuda zal Ainslie zijn boot
upgraden van World Seriesspecificatie tot een volledige
America’s Cup Class-specificatie
(zie pagina 32 voor exclusieve
details over de challengerboot van
Ainslie, die medeontwikkeld
is door Land Rover). Vooralsnog
ziet het er dus goed uit voor een
spectaculair ogende confrontatie
met Spithill.
ACC-boten zijn in principe
identiek aan boten van de World
Series, maar hebben een volstrekt
EEN KORTE GESCHIEDENIS
andere werkwijze.
VAN DE AMERICA’S CUP
Ze zijn langer (1,5 meter), een
1851
stuk breder (8,5 meter in plaats van
De Royal Yacht Squadron kondigt
6,9 meter) en hebben 20% meer
een race aan om een ‘£100 Cup’ en verliest.
vleugeloppervlak. De vleugel en
1929
foil-adjusters worden hydraulisch
Sir Thomas Lipton geeft het na de
bediend door vier van de zes
vijfde poging op om wat inmiddels de ‘America’s
bemanningsleden die hydraulische
Cup’ heet terug te winnen
druk genereren via de vier grinding
stations van de boot, dit zijn
1956
letterlijk hydraulische pompen. Er
Na 20 jaar zonder te zijn uitgedaagd,
is daarom een groot fysiek verschil
introduceert Amerika
tussen schippers als Ainslie en
goedkopere 12-meter boten
de bemanning aan de grinding
1983
stations.
Na 132 jaar wordt de New York
De grinding stations zijn als
Yacht Club eindelijk verslagen door het
de motor van de boot en hebben
revolutionaire Australia II
daarom zoveel mogelijk spierkracht
nodig. En omdat er een maximum
2010
gewicht voor de totale bemanning
Vastbesloten om de Cup terug te winnen
geldt, is het belangrijk dat de
van de Zwitsers, bedenkt Amerika een trimaran
schipper zo licht mogelijk is.
met een vleugelzeil van 55 meter
Ainslie en het zeil- en
2013
supportteam zullen binnenkort
Golden Gate Yacht Club verdedigt met een
verhuizen naar Bermuda en de
vleugelzeil en foiling catamaran en kiest
basis in Portsmouth aan de Engelse
Bermuda als locatie voor 2017. Sir Ben Ainslie
zuidkust achter zich laten, de plaats
en de Royal Yacht Squadron openbaren
waar het in 1851 helemaal fout
plannen om af te rekenen met ‘167 pijnlijke jaren’
liep. Land Rover BAR heeft de
afgelopen twee jaar hard gewerkt
aan het opbouwen van kracht en
het tot in detail leren kennen van de boot. Ook werden
in samenwerking met Land Rover diverse prototypes
van de R1, de Cup Class-raceboot, ontwikkeld,
gebouwd en getest.
Sir Ben Ainslie (GB)
De eerste races staat voor 26 mei volgend jaar
hoopt het in de finale van
de America’s Cup in 2017
op het programma. 33 dagen later weet Ainslie of
op te kunnen nemen
ook hij de verhalen over koningin Victoria en de Britse
tegen zijn grote rivaal
overmoed voorgoed achter zich kan laten.
Jimmy Spithill (USA)
27
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Niemand die beter het raadsel kan ontrafelen van
de verlegen zeiler met het killer instinct die daarmee
medaille na medaille en titel na titel won, dan de vrouw
die hem het best kent: sportjournaliste en presentatrice
Georgie Thomson, beter bekend als Lady Ainslie

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

G E O R G I E A I N S L I E
S A M B A R K E R
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BEN

AI N SLIE

Ben Ainslie wordt door velen gezien als de
succesvolste zeiler in de olympische geschiedenis.
Van Sydney tot Londen, via Athene en Beijing, won
hij vier gouden medailles op rij. En natuurlijk ook nog
de zilveren medaille in Atlanta, maar daar hebben
we het niet zo graag over. Hij won ook nog eens elf
wereldtitels en werd een recordaantal van vier keer
bekroond als Wereldzeiler van het Jaar. En voor zijn
verdiensten voor het zeilen heeft hij een OBE, een
CBE en een ridderorde ontvangen. Dus ja, prijzen
en onderscheidingen bij de vleet en heel wat letters
achter zijn naam. Maar als ik je zou vertellen dat deze
superster zijn medailles bewaart in de make-up tas van
zijn vrouw en zijn trofeeën in een doos in de kelder en
hij zich niet kan herinneren wanneer hij zijn koninklijke
onderscheidingen voor het laatst heeft gezien, dan krijg
je een completer beeld van de man die gemaakt is om
zeilraces te winnen, deze man die ik mijn echtgenoot
mag noemen: Ben.
Als sportjournalist heb ik in de loop der tijd vele
sportmannen en -vrouwen geïnterviewd, en ik ben
erachter gekomen dat er één ding is dat ze allemaal
gemeen hebben. Het is interessant te merken dat het
voor hen, en voor Ben, niet de wil om te winnen is die
hen drijft, maar de angst om te verliezen. Mijn man wil
gewoon niet verliezen, nooit.
Volgend jaar begint hij aan de grootste uitdaging
in zijn carrière tot nu toe. Zijn doel is om voor GrootBrittannië de oudste sporttrofee uit de geschiedenis
te veroveren met zijn onlangs gevormde zeilteam
Land Rover BAR.
Hij weet dat het een enorme uitdaging is. In de
165-jarige geschiedenis van de cup is een Brits team er
nooit in geslaagd om te winnen. De kans dat een team
dat voor de eerste keer meedoet de prijs kan veroveren
op titelverdediger Oracle Team USA is klein, maar we
hebben het hier natuurlijk wel over Ben. Verliezen komt
niet voor in zijn woordenboek. Ik zal je vertellen wat
er – in mijn ogen – vorige keer tijdens de strijd om de
America’s Cup gebeurde.
Toen de race om de Cup in de zomer van 2013
aanstaande was gingen Ben en ik nog maar een paar
maanden met elkaar. Ik woonde in New York waar ik
voor Fox Sports werkte, en Ben was in San Francisco
waar hij aan het stuur stond van de tweede boot van
Team Oracle USA. Hij is er niet goed in om voor wat
dan ook reserve te staan, dus voerden we tijdens onze
telefoontjes tussen oost- en westkust en onze bezoekjes
bij elkaar vaak lange gesprekken over hoe hij het best
kon omgaan met de situatie waarin hij zich bevond.
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Hij had er duidelijk moeite mee dat zijn geweldige
olympische carrière ten einde was en hij nu achter de
schipper van de Oracle-boot Jimmy Spithill tweede
viool moest spelen. Hij zat op de bank en dat vond
hij niet leuk. Toen begon de race en het ging van
kwaad tot erger met het Amerikaanse team. Na een
achterstand van vijf races te hebben opgelopen
had Larry Ellison genoeg gezien en voerde hij zijn
wisselingen door. Ben belde me die avond om te
vertellen dat ie op de raceboot zat. Toen gebeurde wat
de geschiedenis is ingegaan als een van de grootste
comebacks in de sport aller tijden. Oracle zette een
8-1 achterstand om in 9-8 en won de America’s Cup.
Die beslissing van Larry Ellison om Ben op de boot te
zetten heeft het leven van ons allebei veranderd. We
moesten snel beslissen, want
van alle kanten kwamen er
aanbiedingen. We genoten
van ons leven in Amerika.
“DE SFEER WERD AL
Buiten de schijnwerpers van
de Britse media ging het
SNEL GESPANNEN
geweldig met onze relatie,
maar tegelijkertijd was het
TOEN IK ‘M DREIGDE
nog pril en mijn werk in de
TE VERSLAAN IN
States begon al wat meer
de aandacht te trekken. Ik
E E N P OTJ E
zou kunnen zeggen dat we
TA F E LT E N N I S ”
lang over onze beslissing
na hebben gedacht, maar
GEORGIE AINSLIE
feit is dat het helemaal niet
zo moeilijk was. We hadden
geluk, want we wilden allebei
hetzelfde, namelijk bij elkaar
zijn, settelen, een gezin beginnen en onze eigen
toekomst kunnen bepalen. We wisten dat de beslissing
om terug te keren naar Engeland om Land Rover BAR
op te zetten een stuk moeilijker zou zijn dan in de VS
blijven en een riant salaris opstrijken, maar voor ons
voelde het als de enige echte optie.
Nu is het een paar jaar later en maken we ons in
Portsmouth gereed voor de strijd tegen het team dat
dit in eerste instantie allemaal voor ons mogelijk heeft
gemaakt: Oracle Team USA, in de 35ste America’s
Cup. Zo’n verhaal kom je alleen in de sport tegen,
maar het sprookje is natuurlijk pas compleet als we
de Cup kunnen binnenhalen. Als ik Ben aan het werk
zie, realiseer ik me hoezeer hij gegroeid is tijdens dit
proces. Het is niet gemakkelijk geweest. Ik weet dat
hij zich sterk heeft moeten aanpassen om zich om te
turnen van een solozeiler die helemaal op zichzelf en

F O T O J A C K B R O C K W AY/ H I J A C K

zijn eigen prestaties is gericht tot een teambouwer,
teamplayer en leider die een bedrijf van meer dan 140
man moet runnen. Er is veel gezegd over Bens Jekyllen-Hyde-achtige karakter: de geduchte wedstrijdzeiler
op het water en de bescheiden gentleman aan land.
Maar ik denk dat die twee steeds meer in elkaar
overvloeien nu zijn zelfvertrouwen ook bij zijn werk
buiten de boot verder groeit. Hij wil altijd en overal
winnen. Vorige week nog op vakantie tijdens een potje
tafeltennis tussen ons. De sfeer veranderde al snel toen
ik een behoorlijke voorsprong opbouwde. Je zag hem
feller worden, z’n ogen spuwden vuur en ondanks dat
hij volhield dat hij het echt prima vond dat zijn vrouw
het van ‘m won in een suf potje pingpong, zag je
bij matchpoint in zijn gezicht een heel ander verhaal.
Zelf heb ik leren leven met deze complexe
karaktertrek, en ervan leren houden. Met een
ongecompliceerd karakter presteer je niet wat Ben heeft
gepresteerd. Mijn uitdaging is om hem te steunen.
Als we in november het vliegtuig naar Bermuda
pakken, verhuizen we voor de derde keer in drie jaar
naar een ander land. Maar het contrast tussen hoe Ben
de 34e America’s Cup won en hoe hij straks de 35e zal
proberen te winnen, kan niet groter zijn. Want deze
keer heeft hij een vrouw, onze baby Bellatrix en onze
twee honden Biggles en Ginger die meegaan. Ik stel
me zo voor dat zijn gezin kan zorgen dat ie zich niet gek
laat maken en kan blijven relativeren als het moeilijker
wordt, wat ongetwijfeld gaat gebeuren naarmate de Cup
dichterbij komt. Geen betere afleiding van problemen
op kantoor dan een baby die boertjes moet laten of
een paddleboardtochtje met een teckel, maar het zou
naïef van me zijn om te denken dat hij in z’n hoofd niet
constant bezig is met de zeilwedstrijd. Elk vrij minuutje
dat Ben thuis heeft trekt hij zich terug in zijn werkkamer,
sluit de deur en bekijkt hij keer op keer video’s van
races om te achterhalen wat hij en zijn team anders en
beter hadden kunnen doen. Soms zit hij uren achter zijn
bureau eindeloos te analyseren en te evalueren wat ze
moeten doen om te winnen.
Op zulke dagen, als hij rondloopt alsof hij het
gewicht van de wereld op z’n schouders torst, noem
ik hem half voor de grap wel eens Atlas. Want er zijn
zoveel mensen die zoveel van hem verwachten dat
ik weet dat hij regelmatig slapeloze nachten heeft
waarin hij zich afvraagt hoe hij kan slagen in zijn missie.
Mensen vragen me vaak of ik me zorgen maak als ik
Ben zie racen, maar het antwoord is altijd hetzelfde:
nooit. Maar als je me zou vragen of ik me zorgen maak
dat hij niet wint, dat is een ander verhaal.

Kloksgewijs vanaf rechtsonder:
Ainslie met de America’s Cup
na zijn overwinning in 2013;
Ben, Georgie en baby Bellatrix;
een zeldzame foto van Ainslie
met een zilveren medaille
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De boot waarmee Sir Ben Ainslie volgend jaar
in Bermuda de uitdaging voor de America’s Cup
aan wil gaan, behoort tot de snelste boten ooit
gebouwd. Hij is het resultaat van een unieke en
vergaande samenwerking met Land Rover, de
naamhouder en exclusieve innovatiepartner bij
Land Rover BAR. Engineers, technici,
aerodynamica-specialisten – zelfs experts op
gebied van kunstmatige intelligentie – van Land
Rover zijn al meer dan een jaar gestationeerd in
het hoofdkwartier van het team in Portsmouth
(GB). Samen met de ontwerpers van Land Rover
BAR werken ze aan project R1, de raceboot die
begin 2017 onthuld zal worden. Veel van de
technologie is nog strikt geheim, maar het team
licht alvast een tipje van de sluier omtrent
aerodynamiek en hydrodynamiek waardoor de
boot drie keer zo snel als de windsnelheid kan
varen. Neem hier een kijkje achter de gesloten
deuren van het Land Rover BAR boothuis.

T E K S T M I K E Y H A R V E Y
I L L U S T R A T I E A L E X P A N G

De technologie van de BAR America’s
Cup Class-boot is bijna
duizelingwekkend. Kijk maar eens naar
wat zich aan boord bevindt
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FOK

Het fokzeil is waarschijnlijk het
enige element van de boot waar
traditionele zeilers mee bekend
zijn, met hier en daar een touw. In
vergelijking met de vleugel is de
fok klein, 36 m2 tegen 106 m2
voor de vleugel, waarmee het
binnen de regels van de America’s
Cup Class (ACC) voor 2017 blijft.
De ACC-boten racen zonder
een tweede downwindzeil, de
zogenoemde ‘code zero’ zeilen
die de bemanningen vaak op
spectaculaire wijze ontvouwen of
naar beneden halen. De fok van
een ACC boot is licht en uitermate
sterk omdat het grotendeels
gemaakt is van carbon fibre. Het
neerhalen van de fok is snel en hij
laat zich gemakkelijk opvouwen en
samenbinden.

01

VLEUGELZEIL
De enorme vleugelzeilen zijn de
motoren van de America’s Cup
Class boten. Ze zijn vervaardigd
uit carbon fibre en lichtgewicht
ribs. Het vleugeloppervlak is
gemaakt van Clysar, en dit is
hetzelfde plastic folie dat gebruikt
wordt voor fruitverpakkingen in de
supermarkt. Land Rover’s
geavanceerde aerodynamicateams
werkten nauw samen met BAR om
vast te stellen hoe het oppervlak
in de luchtstroom vervormt zodat
ze de maximale vleugelkracht
konden benutten.

02
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FOILS

Wie ooit met een dinghy gezeild
heeft, kent het zwaard dat voorkomt
dat de boot door de wind zijwaarts
of voorover geduwd wordt. De
‘foils’ van America’s Cup-boten zijn
een evolutie van de zwaarden. Ze
zijn ruim 90 graden gebogen en
voorzien van een hydrodynamisch
uiteinde (ter grootte van een
strijkplank) die de ‘foil’ (als een
vleugel) wordt genoemd. Sommigen

06

America’s Cup zeilers spreken over
drie zeilstanden: H2 is als beide
kielen in het water zitten, H1 als ze
op een kiel varen, en HZero als beide
kielen boven water zijn, en dit laatste
is wat elke schipper wil. Als beide
kielen uit het water zijn, is de
weerstand namelijk minimaal. Alle zes
teams perfectioneren hun technieken
om de boot op ieder parcours in de
HZero-stand te houden, zowel voor
als aan de wind, middels manoeuvres
zoals gybes en tacks. De boot die het
langste op zijn ‘foils’ kan varen, de
‘fly-time’, maakt de meeste kans om
de America’s Cup te winnen.

03 KIEL
DWARSVERBINDINGEN

spreken ook wel ‘draagvleugels’.
Hoe je het ook noemt, ze maken
een aanzienlijk verschil omdat ze de
snelheid van de boot verdrievoudigen.
De kracht van het dichte water
(786 keer dichter dan lucht) is zo
hoog dat de kleine ‘foils’ de
volledige boot en bemanning uit het
water kunnen tillen; een gewicht dat
ruwweg overeenkomt met dat van
een Range Rover.

De kielen en de dwarsverbindingen
ertussen, plus de trampoline voor de
bemanning, heet het platform. Het is
veel meer dan alleen de basis voor de
vleugel en de ‘foils’. De
dwarsverbindingen zijn aerodynamisch
en zorgen voor meer lift, en tegelijk
voor ‘righting moment’, dit is de kracht
die voorkomt dat de boot door de
kracht van de vleugel omslaat. Het is
de teams niet toegestaan de ‘foils’ te
gebruiken om de boot aan de wind
vlak en stabiel te houden.

04

STUURWIEL

ROEREN
De uiteinden van de roeren aan de
achterzijde van de twee kielen zijn
voorzien van kleinere ‘foils’ die
eveneens bijdragen aan de lift van
de boot en die het platform
stabiel houden. De invalshoek van
de ‘foils’ wordt door Ainslie via de
stuurwielen bediend.

07

Ainslie stuurt de ACC-boot met
een stuurwiel in plaats van de
helmstok die hij op de World
Series-boot gebruikt. Aan elke
zijde bevindt zich een stuurwiel,
pal achter de grinding stations
waar de ‘power crew’ hydraulische
kracht in de controlesystemen
pompt. Vanaf deze positie doet hij
tevens aanpassingen aan de ‘foils’
om de ‘hoogte’ van de boot te
regelen. Sommige schippers
hebben al gezegd dat het stabiel
houden van de boot meer
overeenkomt met het vliegen van
een helikopter dan met het zeilen
van een wedstrijdboot.
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Land Rover launched a partnership with
Swiss watchmakers Zenith this year.
Chief Design Officer Gerry McGovern
explains why the innovative and historic
company were the perfect match
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ZENI TH

I’ve always been fascinated by watch design but I’m
not an aficionado; aficionados have an expert knowledge
of the heritage and inner mechanical workings of watch
making. I do however love beautiful things that are made
expertly, so I connect with Swiss watch making from both
an aesthetic and craftsmanship perspective.
For me a watch is as much a piece of jewellery as it is
functional object and I do tend to match my watches to
what I’m wearing. Remember, generally for a man a
watch is really the only piece of jewellery he will wear.
I’m not what you would call a serious watch collector
either, however I have over the years had many watches
and over time reduced my collection down to a limited
number of really distinctive designs that I truly connect
with on an emotional level.
The Zenith El Primero is one of them. It’s interesting
how it has evolved and still looks as relevant today as
when it was first introduced, partly I think because with
the later, bigger 42mm diameter it looks proportionally
better balanced and more modern than the original.
Another one of my favourites by Zenith is the Elite
which is a classic design similar to the Patek Philippe
Calatrava. Again for me the classic aesthetic combined
with the modern 42mm diameter proportion makes it
highly desirable. I have both the Calatrava and the Elite
in my small watch collection, which also includes the
iconic Nautilus and Royal Oak, both designed by the
legendary Gerald Genta.
Zenith celebrated its 150th anniversary last year. The
company was started by a visionary watchmaker by the
name of George Favre-Jacot. His big idea was to put the
whole manufacturing and assembly process under one
roof. Nobody was doing it at that time and a lot of them
still don’t. But much of Zenith is still there in the same
place in a little town called Le Locle in Switzerland. That
sense of location is important to Land Rover also.
In 1948, just when Land Rover was getting going,
Zenith has its first big hit, a watch called the Calibre
135 and then in 1969 – just when we were developing
our first Range Rover prototypes – Zenith launched
the El Primero, ‘the first' in the world with a
self-winding chronograph movement. Personally
speaking I have always admired the Zenith graphic –
the combination of the name, typography and the star
– it's very modernist in its execution.
When it came to the choice for a watch partnership,
Zenith seemed like a perfect fit: a luxury watch brand
with strong credentials and heritage, and innovative in
watch design. I felt Land Rover shared that desire to be
creative and forward-thinking and to give customers
products that they will love for life.
The choice of the Zenith El Primero to start the
collaboration was a natural choice given its distinctive
design and status. It was therefore imperative to respect
this icon; it had to remain unmistakable as an El Primero
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yet also allude to Range Rover DNA. The result is the
Zenith El Primero Range Rover watch that was launched
at the Paris Motor Show alongside the new Range Rover
SVAutobiography Dynamic.
I’m really happy with the watch, it’s a handsome
timepiece, well balanced with visual logic. We
highlighted the reductive nature of the modern Range
Rover interior to the Zenith team who translated that into
the dial of the watch, keeping it simple and unfussy yet
maintaining its overall sports image. The 42mm case is
made from ceramised aluminum which, like the
aluminium architecture of Range Rover, combines light
weight with extreme durability. The uncluttered look with
its brushed slate grey dial and three subtle but highly
legible chronograph sub dials is another link with the
stealth-like nature of some of our sporting Range Rovers.
The thing I understand about watches now – and my
visits to Le Locle have certainly helped with that; as has
spending time with Aldo Magada, CEO and President of
Zenith and Jean-Claude Biver, President LVMH Watch
Division and generally regarded to be the man who
saved the Swiss watch
industry – is the absolute
passion for mind-boggling
precision and attention to
“ I T ’ S A H A N D S O M E
detail. So much is still
hand-made. Aldo has shown
TIMEPIECE. WELL
me some of the areas of the
factory where they have
BALANCED WITH
introduced automation, for
VISUAL LOGIC”
example in the manufacture
of the cases. You can develop
machines to do just about
anything – it’s all ultimately
down to investment. But I
think resisting that is part of Zenith’s story. Should the
whole process become too automated, then the very
idea of the hand-made Swiss watch will lose its charm.
What you can still buy today is the product of a
painstaking labour of love.
There’s a lovely story about Zenith when they were
sold to a US company in the 1970s, around the time the
entire Swiss watch industry was under threat from cheap
quartz movements. The new American owners said to
them; ”We’re not doing Swiss movements anymore.
We’re going to go quartz. Get rid of all the complex
movements, the tourbillons all the rest of it…” Two guys
at Zenith refused to do that, so they took all the tools, all
the tiny little bits of clever Swiss machinery and hid it all,
only for the traditional Swiss movements to be
reintroduced years later. It’s all still there in their
headquarters, as are many of the processes, and it is just
so fascinating to observe, whether you’re an aficionado,
a collector, or like me, someone who just loves to see
beautiful things made beautifully.

Zenith CEO Aldo Magada
(above left) hosts McGovern
(right) in a early visit to
Zenith’s HQ in Le Locale,
near Lausanne, Switzerland.
Much of the craft in Zenith’s
watches has remained
unchanged in over a century
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De All-New Land Rover Discovery is het resultaat van
eindeloos experimenteren met ideeën en materialen. De
inspiratie komt vanuit diverse hoeken, van wandelschoenen
en stoomboten tot virtuele honden en echte kinderen.
Onelife praat met designers en engineers en belicht het
nieuwe model aan de hand van acht objecten
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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OBJECT 01:
GEREEDSCHAP VOOR KLEIMODELLEN
In dit digitale tijdperk is het een geruststelling om te beseffen
dat sommige taken alleen maar met de hand en het oog
uitgevoerd kunnen worden, met behulp van traditionele
materialen en gereedschappen. Toen het designthema voor
de vijfde generatie Discovery eenmaal was vastgesteld
met een reeks schetsen en schaalmodellen, creëerde het
ontwerpteam een compleet en gedetailleerd virtueel model
van de nieuwe auto dat ze vervolgens op grote schermen
konden bestuderen. Nadat het digitale design was afgerond,
bleef er nog één ding over: een model, schaal 1:1, van een
verrassend lowtech materiaal voor een hightech bedrijf: klei.
Uiteraard hebben we hier te maken met hoogkwalitatieve
en kostbare modelleerklei, die zorgvuldig op temperatuur
wordt gehouden voor optimale vormbaarheid. Het kan
eindeloos vervormd, gepolijst en gelakt worden, maar als
het voor het eerst uit de freesmachine komt, is het toch echt
bruin en modderachtig. En dan begint het echte werk.
“Ik heb nog nooit een ontwerp gezien dat er gelijk goed
uitzag toen het uit de freesmachine kwam“, zegt Land Rover
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Chief Designer Andy Wheel. “Als je een ontwerp op een
beeldscherm ziet, is het gewoon een beeld en ben
je onderworpen aan de lens, zelfs als de lens virtueel is.
Maar het is een feit dat er geen betere lens is dan het
menselijk oog; niets is beter dan een model op ware
grootte zien, een waar je omheen kan lopen en dat
je aan kan raken.“
De ontwerpers gaan vervolgens aan de slag met
het kleimodel, waarbij ze worden bijgestaan door
gespecialiseerde modelleerders. Samen brengen ze met
uiterste precisie de kleinste veranderingen aan met hulp van
de hier afgebeelde eenvoudige gereedschappen, die in de
loop der eeuwen eigenlijk nauwelijks veranderd zijn. “Het is
een echt partnerschap“, zegt Wheel. “Onze modelleerders
weten gelijk hoe je een detail eruit kan laten springen, of hoe
je oppervlakten met elkaar verbindt. Als we eenmaal klaar
zijn met een sectie, wordt er weer een scan gemaakt en gaat
het terug in de digitale realiteit. Maar om het echt goed voor
elkaar te krijgen, moet je je handen en ogen gebruiken.“
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OBJECT 02:
KANTOORSTOELEN
De cabine van de nieuwe Discovery begon niet als een
metaalplaat, maar met een lege kantoorvloer waar Rory
Manning zeven kantoorstoelen op plaatste. “Het interieur van
de Discovery was buitengewoon veelzijdig”, vertelt Rory’s
collega Dave Hird. “Maar als je naar de best mogelijke
oplossing zoekt, moet het bestaande concept niet het
uitgangspunt zijn. Je moet gewoon alle bestaande oplossingen
naast je neerleggen en je moet hypothethische vragen
oproepen, zoals ‘Stel nou eens dat...?’ Maar dat soort vragen is
lastig te beantwoorden zonder hulpmiddelen.” Rory pakte er
daarom een paar stoelen bij.
De cabine die Rory en zijn collega’s ontwikkelden was een
bescheiden wonder, zeven zitplaatsen voor volwassenen in een
auto die nog geen vijf meter lang is, compleet met handige
opbergruimtes en USB-aansluitingen voor elke stoelrij om aan
te sluiten op de wensen van een modern gezin dat altijd op
zoek is naar connectiviteit.
Het praktische en veelzijdige karakter heeft sterk
bijgedragen aan de populariteit van de Discovery, maar Rory
ging heel ver in zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. Stel
nou eens, zo vroeg hij zich af, dat je de stoelopstelling in de
auto kunt regelen via een app op je smartphone, terwijl je

naast de auto staat? En stel nou eens dat je niet in de auto
hoeft te klimmen om zelf het zware werk te doen?
Zijn hypothetische vragen resulteerden uiteindelijk in het
revolutionaire Intelligent Seat Fold-systeem. De
kantoorstoelen hielpen het team om zich voor te stellen hoe
het verwachtingspatroon van de klant kon zijn en waar het
systeem – met minimale inspanning van de klant – toe in staat
zou moeten zijn.
“Dat is mijn job”, aldus Dave. “Ik help om het eerste idee
realiteit te maken.” Dave gaat dus een stapje verder bij het
stellen van vragen. Want stel nou eens dat je een stoel wilt
verzetten en omklappen terwijl er iets op de stoel ligt of
iemand in de stoel zit? Of stel dat je alle stoelen tegelijk moet
verstellen? Hoe choreografeer je het mechanische ballet van
zoiets? “Dit maakt het systeem geweldig hightech. Maar
voordat je het kunt ontwerpen, moet je besluiten wat je wil
bereiken, zonder na te denken over bestaande
belemmeringen.”
Deze manier van denken heeft een zeer slim interieur
opgeleverd. En het beroofde een paar engineers tijdelijk van
hun stoel. Maar zodra ze plaatsnemen in de nieuwe Discovery,
zullen ze beseffen dat het hun ongemak meer dan waard was.
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OBJECT 03:
DE QUEEN MARY
“Een van onze jonge engineers kwam met dit idee”, zegt Alex
Heslop, Chief Engineer van de nieuwe Discovery. “Het laat goed
zien wat er mogelijk is als je een technisch probleem benadert
zonder enige vooronderstelling over wat de oplossing zou kunnen
zijn, of hoe het in het verleden is opgelost. We zijn erin geslaagd
om de prestaties op een belangrijk gebied te verbeteren en
gewicht te besparen door beter gebruik te maken van iets dat er
al was. Een briljant idee.”
Hij doelt op het ‘labyrint’ en ‘konijnenhol’, de belangrijke
kenmerken van het nieuwe luchtinlaatsysteem waarmee de
Discovery door 900 mm diep water kan rijden. Dat is 200 mm
dieper dan voorheen en zonder discussie de beste in zijn klasse.
Om dit te kunnen, ‘ademt’ de auto niet door zijn grille. In
plaats daarvan zuigt hij lucht in via de zogenoemde ’Queen
Mary Funnel’, een ruimte van 6 mm tussen de motorkap en
voorschermen: de hoogste bruikbare opening van de auto. De
schelpvormige motorkap is al jaren onderdeel van de designtaal
van de Discovery en heeft tevens een functioneel doel. Nadat
de lucht via de Queen Mary Funnel is ingezogen, wordt deze
naar de kleine ruimte tussen de binnen- en buitenzijde van de
motorkap geleid. Het complexe traject (het labyrint) dat de lucht
volgt vertraagt de luchtstroom waardoor vocht wordt vrijgegeven.
Uiteindelijk vloeit de lucht via de achterzijde van de motorkap
naar het ‘konijnenhol’ in de motorruimte, waar het nogmaals door
een waterfilter gaat om ten slotte door de motor te vloeien.
“Uiteraard hebben we ons gebogen over de vraag wat er
gebeurt als de Queen Mary Funnel geblokkeerd is”, aldus Alex,
waarbij vooral gedacht kan worden aan een pak sneeuw op de
motorkap. Maar het systeem is in de windtunnel getest, en daarna
in het poolgebied gedurende honderden kilometers vlak achter
een grote vrachtwagen. Het functioneerde zonder horten of
stoten.
“Het nieuwe design is zo goed dat de auto eigenlijk door
dieper water dan 900 mm kan rijden”, erkent Alex. “Maar als je
dieper gaat, begint de achterkant te drijven. Je kan dan natuurlijk
de achterportieren openen om water in te laten zodat je wielen
door het extra gewicht weer grip krijgen. Dat werkt, want we
hebben het getest. Maar ik zou het niemand aanraden, want het is
slecht voor je tapijt. 900 mm is diep genoeg.”
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OBJECT 04:
L ABAUTO
In 2011 vroeg Land Rover de kunstenaar Benedict Radcliffe
om een opvallend sculptuur te maken van de Range Rover
Evoque. Zijn werk werd onthuld tijdens de Autosalon
van Parijs en de reacties logen er niet om. Maar in een
werkplaats diep verborgen in het hoofdkwartier van Land
Rover maken de technici al jarenlang in het grootste geheim
schaalmodellen. Hun onderwerpen zijn toekomstige Land
Rovers, zelfs zulke nieuwe ontwerpen dat de inkt nog maar
nauwelijks is opgedroogd. Het doel van deze sculpturen
is om engineers in staat te stellen de systemen van het
nieuwe model te ontwikkelen en te testen voordat het eerste
prototype het levenslicht ziet.
In tegenstelling tot Radcliffe’s akelig nauwkeurige Range
Rover Evoque, zou je de uiteindelijke vorm van de nieuwe
Discovery nauwelijks hebben kunnen voorspellen aan de hand
van dit model, een zogenoemde ‘laboratoriumauto’, ook
wel labauto genoemd. Toch krijgen outsiders deze werken
zelden te zien. Het gaat om de interne afmetingen en om het
vermogen om alle componenten die van belang zijn voor het
unieke Intelligent Seat Fold-systeem van de nieuwe Discovery
met elkaar te verbinden.
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“De labauto’s zijn in wezen gemaakt van een enorm
Meccano bouwpakket”, aldus engineer David Hinds. “De
mensen die hem in elkaar zetten zijn buitengewoon begaafd.
De modellen worden voornamelijk gebruikt om elektrische
systemen van de auto te testen, maar voor het Intelligent
Seat Fold-systeem monteerden we ook alle zeven stoelen.
Voordat we de systemen in een labauto inbouwen hebben
we ze al virtueel getest, maar er is niets beters dan een
volledige en echte test van A tot Z.”
“En omdat we zo vroeg in het ontwikkelingsproces al
testen, stelt onze ervaring met de labauto’s ons in staat
om bepaalde aspecten te wijzigen of toe te voegen. In de
ideale wereld hebben we overal over nagedacht voordat we
een systeem ontwerpen. Maar omdat we het in de labauto
hebben gebruikt, krijgen we ook meer ideeën, of zien we
nieuwe scenario’s die we in eerste instantie niet hadden
kunnen bedenken. Tegen de tijd dat we klaar zijn met testen,
hebben we zelfs nagedacht over dingen die misschien maar
bij een op de duizend klanten naar boven komen. Maar
de auto is ontworpen en getest om op al die zaken een
antwoord te bieden.”

AL L-N EW
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OBJECT 05:
CAD-HOND
Sinds de Discovery voor het eerst verscheen in 1989, heeft
hij een reputatie opgebouwd vanwege zijn bijzondere
veelzijdigheid, een auto die je als expeditievoertuig en
familiewagen kunt gebruiken. Maar zoiets gaat niet vanzelf.
Het begint met de engineers van Land Rover die tot in de
kleinste details brainstormen over het gebruik van de nieuwe
auto en ieder object dat je erin zou willen vervoeren. En dus
moet thuis ook even de hond opgemeten worden.
“Ik herinner me die vergadering als de dag van gisteren”,
zegt Justin Cole, de senior engineer die nu aan het hoofd
staat van Land Rovers packaging afdeling. “Een paar jaar
geleden toen we aan een eerdere versie van de Discovery
werkten, hebben we een lijst gemaakt van alles wat klanten
in hun auto zouden willen vervoeren. Als iemand onder
de aanwezigen een van die spullen – een surfboard, een
mountainbike, een visuitrusting – thuis had liggen, dan moest
hij die gedetailleerd genoeg opmeten zodat we er een CADmodel van konden maken om in ons virtuele model van de
nieuwe auto op te nemen. Zo konden we vanaf het begin
checken of iets zou passen of niet.”

Justin had een 30 kg zware labrador die Sam heette.
“We wisten dat Discovery-rijders vaak een grote hond hadden
en dat labradors populair waren. Dus toen ik thuiskwam,
heb ik Sam opgemeten. Gelukkig was hij al op een leeftijd
dat hij het niet moeilijk vond om even stil te zitten. Met
mijn metingen hebben we twee virtuele modellen van Sam
gemaakt, eentje zittend en eentje staand. En sindsdien zit hij
in de achterbak van elke Land Rover die we ontwerpen.”
Het team van Justin houdt onze veranderende
gewoonten scherp in de gaten. In de tijd van de eerste
virtuele Sam werd er een opbergvak voor de eerste mobiele
telefoons van Nokia ontworpen. De nieuwste Discovery
heeft alleen al in de middenconsole ruimte voor vijf iPads
mini. “Maar een hond blijft een hond”, weet ook Justin.
Hoewel Sam een paar jaar geleden is overleden, wordt
hij nog steeds gebruikt in het ontwerpproces. “Zijn as zit
in een bloempot voor ons huis, waarin elk jaar bloemen
bloeien.” En hij leeft ook voort achter in de nieuwe
Discovery, waar het dankzij hem net zo comfortabel is
voor honden als voor mensen.
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OBJECT 06:
WANDELSCHOENEN
De stevige wandelschoenen van Dan Dennehy hebben vanuit elk
prototype van de nieuwe Discovery voet gezet op elk soort terrein
en onder de zwaarst denkbare omstandigheden op onze planeet.
Hij is namelijk de Land Rover engineer die ervoor moet zorgen dat
de nieuwe Discovery zich op elk terrein altijd thuisvoelt. Dat is de
kern van het DNA van de auto en zijn aantrekkingskracht voor de
klant. Hierin moet hij beter zijn dan al zijn rivalen.
Hij is dus veel onderweg, maar Dan’s werk begint op het
hoofdkantoor van Land Rover. Daar bepaalt hij de kritische
dimensies van het model om optimale prestaties te kunnen
leveren: de aanloop- en afloophoek; de doorwaaddiepte en
de zijdelingse hellingshoek. Vervolgens wordt de auto virtueel
ontworpen en worden die hoeken getest. Het geavanceerde
virtuele ontwerpsysteem kan zelfs berekenen wat de tractie is
op verschillende ondergronden, en onder welke hellingshoek hij
zichzelf omhoog kan trekken.
Maar zelfs de krachtigste virtuele modellen kunnen
nooit een test in de echte wereld vervangen. Dus vliegt Land
Rover prototypes naar de zandduinen in Dubai en de rotsen
van het westen van de VS, en rijden ze naar de sneeuw- en
ijslandschappen van Noord-Zweden en naar de modder, het gras
en de diepe sporen van Land Rovers testterrein bij Eastnor Castle
in Engeland. “Voor modder hoeven we niet te reizen”, zegt Dan.
“Daar hebben we hier in Engeland genoeg van.” De teams die de
prestaties van deze compleet nieuwe serie vier- en zescilinders
op de weg en onder extreme temperaturen testen, nemen
de prototypes ook mee op een lange tochten naar de meest
afgelegen en moeilijk begaanbare plaatsen ter wereld.
“Die jongens leggen hun hart en ziel in deze auto’s”, zegt
Chief Engineer Alex Heslop. “Ze hebben echt passie voor de
Discovery en waar het model voor staat. Als ze dat niet zouden
hebben, zouden ze niet vrijwillig drie weken lang bij min 20
graden in het Noordpoolgebied gaan werken om vast te stellen of
alles voldoet aan de Discovery-normen.”
Die toewijding betaalt zich ook uit. “Bepaalde prestaties
hebben we met sprongen verbeterd”, zeg Dan. “Maar ik denk dat
onze echte winst is dat we de auto meer premium en stijlvoller
hebben gemaakt en tegelijkertijd ook zijn offroad kwaliteiten
hebben verbeterd. We hebben geprobeerd om de prestaties op
echt elk terrein te verbeteren.”
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OBJECT 07:
SPEELGOED
“Een van vele dingen waar mensen echt van houden bij de
vorige Discovery”, zegt Andy Wheel, “is dat er voor alles
plaats is in de cabine. Maakt niet uit wat het is, en of je het
nou wil vastmaken tijdens het offroaden of dat je het buiten
het zicht wilt houden als je in de stad geparkeerd staat. Dat is
echt een Discovery-waarde. We hebben er hard aan gewerkt
om dat aspect nog beter te maken en de auto aan de
zwaarste test onderworpen die we hiervoor konden
bedenken.”
De All-New Discovery is overal getest, van het ijzige
Noordpoolgebied tot de verzengende woestijn van Arizona,
maar voor Andy was het echte moment van de waarheid in
de ontwerpstudio in Warwickshire, in een confrontatie met
een groepje kinderen. “De zoontjes van een van onze
collega’s waren uitgenodigd om alle spullen mee te nemen
die ze mee zouden willen nemen tijdens een lange autorit. In
de studio staat een model van de cabine op ware grootte en
wij hebben toegekeken hoe de jongens de cabine inklommen
en ruimte voor hun boeken, speelgoed en iPads vonden.”
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En werkte het? “Laten we zeggen dat er veel lachende
gezichten waren”, zegt Andy. Net als bij andere tests was de
Discovery ook hier waarschijnlijk een beetje te goed op
voorbereid.
Op de eerste rij alleen al is de bergruimte vergroot
van 29,1 liter naar 37,5 liter. Het opbergvak onder de
middenarmsteun is in grootte verdubbeld en heeft plaats
voor vijf iPads mini. Er is een ingenieus en handig vak van
1,7 liter in het paneel achter de airconditioningknoppen
(de kinderen wisten het te vinden) en er zijn 15
stroomaansluitingen in de cabine, waaronder USB-poorten
voor alle drie de stoelrijen. Maar het gaat natuurlijk niet
alleen om de kinderen. Ook een geliefd onderdeel van de
originele Discovery maakt zijn langverwachte comeback
in dit nieuwe model: de zogeheten ‘curry hook’ in de
passagiersvoetruimte, waarmee je een boodschappentas of
een afhaalmaaltijd veilig rechtop kunt vervoeren. Dat wordt
zeker gewaardeerd door vermoeide ouders die zichzelf een
avondje vrij willen geven.
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OBJECT 08:
CAMOUFL AGE
Er is een fase in de ontwikkeling van een nieuwe auto waarin de
ontwerpers hun uiterste best doen om ons af te leiden van de
functies en innovaties waar ze het meest trots op zijn. Dat is de
periode die doorgaans begint rond het punt dat er op publieke
wegen wordt getest met prototypes waarvan de carrosserie
bijna af is en die eindigt als op de autosalon de zijden lakens
van het definitieve ontwerp worden getrokken. Vóór die fase
dragen vroege prototypes wel eens de kleren van een bestaand
model, subtiel aangepast om de afmetingen van de nieuwe auto
daaronder te camoufleren, en dus moeilijk te spotten. Maar
voordat hij groen licht krijgt, wordt elke nieuwe Land Rover ook
uitgebreid getest in zijn definitieve gedaante. Dat betekent een
paar lastige maanden voor de ontwerpers, die streven naar een
maximale impact van de onthulling en hun trotse werk in het best
mogelijke licht aan de wereld willen tonen.
Vooral het exterieurdesign van de nieuwe Discovery stond
volop in de belangstelling. In meer dan een kwart eeuw is de
ontwerptaal van de Discovery – zoals de schelpvormige motorkap,
het getrapte ‘Alpine’ dak en de asymmetrische achterklep – zo
iconisch en kenmerkend geworden als de vierkante vormen van de
Defender. Zowel pers als publiek waren razend nieuwsgierig hoe
het model verder ontwikkeld zou worden. En verder ontwikkeld
is hij: dynamischer en aerodynamischer, met een exterieur dat
de slimme, lichtgewicht aluminium constructie weerspiegelt.
“Het ontwerpen van de camouflage is voor ons inmiddels een
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hobby”, zegt Andy Wheel. “Voor de laatste Range Rover haalden
we inspiratie uit de zogenaamde dazzle-camouflage van vroeg
20e-eeuwse slagschepen, en voor de Range Rover Evoque
Cabriolet gebruikten we cartoonfiguren. Voor de Discovery
hebben we gewerkt met sterk vervormde barcodes.”
“Er is een fase tijdens het testproces”, vult Chief Engineer
Alex Heslop hem aan, “waarin we de openbare weg op moeten
en grote delen van de auto ongecamoufleerd moeten laten.”
Zoals eerder opgemerkt dragen vroege prototypes de vormen
van het oude model als camouflage. Daarna komt de zware
camouflage over de nieuwe vormen, maar die kan “ongewenste
effecten opleveren zoals het maskeren van windruis op
hoge snelheden.” Dus wordt er in de laatste fase een lichte
camouflage over de nieuwe vorm aangebracht. “De barcode is
niet meer dan een filmdunne laag die op de achterpanelen
wordt aangebracht. De vorm van de auto blijft onveranderd.
Je kijkt naar het definitieve model, maar de camouflage is zo
goed dat je het niet ziet.”
Maar nu weten we dat het definitieve ontwerp van Gerry
McGovern en zijn team heel dicht in de buurt ligt van de originele
Discovery Vision Concept. “Als je echt wilde weten wat er onder
de camouflage zat, had je gewoon naar die concept car kunnen
kijken”, zegt Andy Wheel. “De nieuwe Discovery hield zich al die
tijd schuil in het volle zicht.”
Ontdek meer over de All-New Discovery op landrover.nl
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Danken hoog presterende
mensen hun succes aan
hun DNA? Of zijn hun
omgeving en werkhouding
lotbepalend? Onelife
gaat op onderzoek
met behulp van
enkele opmerkelijke
jeugdige talenten

T E K S T

D A V I D

F O T O G R A F I E

L E V I N E
J E S S I C A

S A N D E R S

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
SURFEN, ZEVEN JAAR

Als je in Carlsbad in zuidelĳk Californië langs de
Grote Oceaan wandelt, zit het er dik in dat je
’s werelds beste surfers in actie ziet. Dit slaperige badplaatsje, dat bekendstaat om zijn prima surfomstandigheden en prachtige weer, is een trekpleister voor de
surftop. Een van hen is Jett Rocket Prefontaine. Hij
komt uit Carlsbad en kent het water beter dan de
meeste surfers. Op de surfplank is hij onverschrokken,
avontuurlijk en totaal op zijn gemak. En hij is pas zeven
jaar oud.
Jett is een zogenaamd wonderkind. Hij lijkt voor de
surfplank geboren te zijn en legde vanaf een zeer prille
leeftijd een opmerkelijk talent aan de dag voor het
cruisen over de Californische golven. Met maar een
paar jaar training achter de rug surft hij al stukken beter
dan de meeste volwassenen.
De geschiedenis kent vele uitzonderlijke talenten
zoals Jett, wonderkinderen die dankzij een onverklaarbare aanleg op hoog niveau presteren. Denk aan
klassieke componisten als Mozart, Beethoven en Bizet,
wiskundig genie Terence Tao of sporters als Tiger
Woods en Martina Hingis.
De meningen onder experts zijn verdeeld of het
succes van wonderkinderen genetisch bepaald is (aanleg)
of dat ze het danken aan ouders die hun talenten
erkennen en stimuleren (opvoeding). Hier wordt al jaren
over gediscussieerd, maar een deﬁnitief antwoord is
moeilijk te geven. Dat komt deels omdat

Jett Rocket is vaak op de golven te vinden van het
Pacifische strand bĳ Carlsbad. In krap twee jaar
op de surfplank heeft hĳ meer dan dertig bekers
gewonnen en hĳ is de jongste teamsurfer die zĳn
sponsors, Asylum Surf en Boomerang Surfboards,
ooit hebben aangenomen. Volgens zĳn moeder
Dani Prefontaine voelde Jett zich altĳd tot het
water aangetrokken. “Jett kwam voor zĳn tweede
met de zee in aanraking. Als tweejarige wilde
hĳ elke dag het water op en met vier jaar wilde hĳ
aan zĳn eerste wedstrĳd meedoen.”
Jetts ouders hebben allebei in competitieverband gesport. Zĳn vader Homer was zelf surfer
en surfleraar. Maar dat kan Jetts liefde voor de
zee niet helemaal verklaren. “Jett is een geboren
surfer: hĳ heeft erg sterke benen. In een surffamilie kwam hĳ als vanzelf met de sport in aanraking
want hĳ zag zĳn vader van jongs af surfen. Of je
nu talent hebt of niet, je omgeving is belangrĳk.”
Dani zegt dat ze bĳ Jett ziet wat het zwaarst
weegt: de gedrevenheid en passie die de weg effenen om je talent te ontplooien. “Het komt erop
aan of je de passie, wil en gedrevenheid hebt om
hard te werken en te trainen. Is het iets waar je
niet zonder kunt? Iets waarvan je werkelĳk geniet?
Zo voelt het voor Jett. Hĳ zegt elke dag dat hĳ
professional wil worden, en hĳ heeft plezier in het
proces om er te komen.”

Kloksgewijs vanaf links:
Jett legt op zijn zevende
al een ongelooflijk talent
voor surfen aan de dag
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BENJAMIN RIOS,
MOTORCROSS, ZEVEN JAAR

Kloksgewijs vanaf boven:
Bij Benjamin Rios is er
een combinatie van
aanleg en opvoeding.
Zijn vader is crosskampioen, maar hij heeft
ook een aangeboren
onverschrokkenheid
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Als de zoon van een wereldkampioen motorcross stroomt er bĳ Benjamin benzine door zĳn
aderen. Op zĳn zevende rĳdt hĳ al in competities
mee en presteert hĳ ver boven zĳn leeftĳdsklasse. “Benjamin heeft het duidelĳk in zĳn
DNA”, zegt Claudia Rios, Benjamins moeder.
“Het crossen met de motor is duidelĳk de
omgeving, dat heeft hĳ van zĳn vader die
crosskampioen is. Maar hĳ was altĳd al een
waaghals. Voor hĳ op de motor stapte, deed
hĳ al dingen die andere kinderen niet durfden.
Hĳ is onverschrokken, net als zĳn vader, broer
en grootvader.”
Volgens Claudia is Benjamin zich niet echt
bewust van zĳn talent. Het constant verleggen

van grenzen is duidelĳk iets wat bĳ de jonge
durfal in het bloed zit. “Er is duidelĳk sprake van
genetische aanleg. Zĳn hersenen zitten anders in
elkaar. Hĳ heeft een uitstekend ruimtelĳk inzicht,
en hoewel hĳ zĳn grenzen kent en soms bang is,
put hĳ er mentaal heel veel uit als hĳ zĳn angst
overwint en iets toch doet. Dat moet genetisch
zĳn; we leren hem dat niet aan.
“Hĳ is niet te stuiten; niet door ons of
door anderen. We willen dat hĳ zĳn talent
ontdekt, maar misschien is dat niet op de motor.
De motorfiets is een manier om levenslessen
te leren, maar als hĳ er geen plezier meer in
heeft, stoppen we er acuut mee. Maar voorlopig
geniet hĳ er nog van.”

wonderkinderen een zeldzaamheid zijn. Joanne
Ruthsatz, een psycholoog aan de Ohio State University,
die uitgebreid onderzoek naar wonderkinderen heeft
gedaan, zegt dat maar een op de vijf à tien miljoen
mensen een echt wonderkind is.

AANLEG VERSUS OPVOEDING
David H. Feldman, psycholoog aan de Tufts University
in Boston, heeft wonderkinderen bestudeerd in de
leeftijd van drie tot en met negen jaar die begenadigd
zijn op het gebied van schrijven, wiskunde en muziek.
Hij stelt dat bij deze disciplines opvoeding zwaarder
weegt. “Er gaat enorm veel werk, studie en oefening
zitten in de ontwikkeling van het talent. Wonderkinderen
hebben veel aandacht nodig van ouders en leraren.”
Het kan dus niet zonder betrokken ouders die een weg
uitstippelen voor hun kinderen die vaak voor hun tiende
al op een volwassen niveau presteren.
Ook dr. K. Anders Ericsson van de Florida State
University gelooft dat opvoeding belangrijker is. De
psycholoog kwam als eerste met de ‘10.000-uurtheorie’: het idee dat je de meeste vaardigheden met
10.000 uur training onder de knie kunt krijgen. Zoals
Ericsson zegt: “De omgeving waarin een kind wordt
opgevoed verklaart altijd de vaardigheden.” Alleen
basiskenmerken zoals lengte zijn genetisch. “Dan nog”,
zo zegt hij, “weerspiegelen de verschillen tussen hoog
presterende en gewone volwassenen een levenslange
toewijding om de prestaties op een bepaald gebied
te verbeteren.” Met andere woorden: zonder oefening
is de genetische aanleg irrelevant.

IETS IN DE GENEN
Anderen, zoals David Epstein, journalist en schrijver van
The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary
Sports Performance, zijn het niet met Ericsson eens.
“Wonderkinderen bestaan”, zegt hij. “Mozart was er
een. Hoewel oefening belangrijk is, ligt het niet alleen
daaraan.” Hij vertelt dat Bobby Fischer schaakgrootmeester werd na ‘slechts’ 3000 uur oefening.
En dat is bij lange na niet het enige voorbeeld. In
zijn boek vertelt Epstein het verhaal van Eero Mäntyranta,
een Finse skiër met een zeldzame genetische afwijking
die een overproductie van rode bloedcellen veroorzaakte, wat hem genetisch voordeel opleverde. “Op de
Olympische Spelen van 1964 versloeg hij zijn naaste
concurrent op de 15 kilometer met 40 seconden
verschil”, zegt Epstein. “Een dergelijke marge is ervoor
en erna nooit geëvenaard.”
Een andere atleet, hoogspringer Donald Thomas,
trainde maar acht maanden voor het wereldkampioenschap van 2007. Toch versloeg hij de Zweed Stefan
Holm, die in zijn jeugd was begonnen en er naar schatting 20.000 trainingsuren op had zitten. Thomas heeft
heel lange benen en achillespezen, waardoor hij als een
kangoeroe (die ook lange pezen heeft) de lucht in

sprong. Genetische aanleg verklaart tevens waarom
Keniase hardlopers, met name leden van het Kalenjinvolk,
domineren in de meeste langeafstandsraces, beweert
Epstein. De Kalenjin zijn beroemd om hun slanke enkels
en kuiten, die bij bepaalde fysieke inspanningen een groot
voordeel blijken. Ze zijn als het ware geboren om te
rennen. Niet alleen fysieke prestaties worden bepaald
door ons DNA. Onderzoekers van de Washington
University School of Medicine in St. Louis hebben een
verband gevonden tussen het gen CHRM2 en IQ-prestaties, wat erop wijst dat bij mentale prestaties de genen belangrijker zijn dan onze omgeving.

“D E G E S C H I E D E N I S

H E T B E S T E VA N B E I D E ?

KENT VELE

Maar toch – en hier zijn aanleg
en opvoeding onlosmakelijk
ONVERKLAARBARE
met elkaar verbonden – moeten
de Kalenjin wel beginnen met
TA L E N T E N ”
hardlopen wil het talent zich
ontplooien. Als ze opgroeien in
een omgeving waar deze
activiteit niet wordt erkend of
gesteund, ontwikkelen ze de vaardigheid misschien
nooit. Hoewel je moeilijk kunt beweren dat Mozart en
Beethoven zonder muzikaal talent zijn geboren, mogen
we in beide gevallen niet vergeten dat hun vaders hen
ongelooflijk hard pushten. Daarom is het antwoord
op de vraag wat belangrijker is, aanleg of opvoeding,
bijna altijd: allebei.
BEKIJK DE FILM
Bezoek Land Rover op YouTube of Facebook om
Jett, Benjamin en Terje in actie te zien
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T E R J E L A M O N T,
SNOWBOARDING, VIER JAAR
De slechts vierjarige Terje Lamont ontwikkelt zĳn ongelooflĳke talent voor
snowboarden met snelle sprongen. Zĳn
beheersing van het board is beter dan dat
van heel wat geoefende boarders. Hĳ zit
acht maanden van het jaar in de sneeuw en
leert voortdurend nieuwe trucs bĳ.
“Terje heeft nooit angst gekend”, zegt
Brodie Lamont, de vader van Terje en zelf
ook snowboarder. “We zagen meteen hoe
alert en sterk hĳ was. De dokters zeiden
dat hĳ bĳ zĳn geboorte al de kracht en
coördinatie van een baby van twee weken
had. In dat opzicht was hĳ wel bĳzonder.”
Brodie hamert erop dat Terje “duidelĳk
het avontuur in zĳn DNA heeft” en dat hĳ
“altĳd al vurig is geweest.” Tegelĳkertĳd
erkent hĳ het belang van zĳn eigen invloed
en van inzet. “Ik denk dat er bĳ de hele
groten een combinatie van die factoren
meespeelt. Mozart had natuurlĳke aanleg,
maar hĳ moest ook hard werken om te
worden wie hĳ was. Focus, toewĳding, omgeving en genen spelen allemaal mee.”
Terje zelf is nog te jong om zich veel
van de commotie aan te trekken. Het
genieten van de sneeuw lĳkt momenteel
motivatie genoeg te zĳn. Toch zegt Brodie
dat hĳ zich van zĳn talent bewust is. “Hĳ
weet dat hĳ supergoed kan snowboarden.
En hĳ beseft dat andere kinderen niet kunnen wat hĳ kan. Wat wĳ het belangrĳkste
vinden is dat hĳ er plezier in heeft en er
gelukkig van wordt.”

Kloksgewijs vanaf boven:
Terje Lamont kan beter
snowboarden dan de
meeste volwassenen – en
hij is pas vier jaar
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Links: Jake Scott, zoon
van Sir Ridley, is ook een
talentvol regisseur. Maar
hij heeft ook geleerd
om hard te werken

ﬁlmwereld terecht te komen. Ik teken graag en tekenen was
een belangrijk deel van hun werk, dus was het vanzelfsprekend
dat we het samen deden.”
De 51-jarige is zijn vader en oom dankbaar dat ze “thuis
een creatief klimaat kweekten waarbij iedereen artistiek was
aangelegd.” Op jeugdige leeftijd zaten Jake en zijn broers
Jordan en Luke vaak hele dagen op de set waar de oudere
Scotts hun werk deden. Maar meer dan de ﬁlms van zijn eigen
vader en oom was het een andere legendarische regisseur die
de interesse van Jake voor de ﬁlm wekte.
“Ik weet nog dat mijn vader in een kleine studio in het
Londense Soho een ﬁlm vertoonde ter voorbereiding op een
ﬁlm die hij ging draaien. Het was Aguirre, der Zorn Gottes van
Werner Herzog. We gingen er op een woensdagochtend tijdens
de zomervakantie naartoe, en mijn kijk op ﬁlm was voorgoed
veranderd. Het moet een diepe indruk hebben gemaakt op
mijn jonge psyche want ik heb de rest van de zomer alleen
maar de ﬁlmsterren Klaus Kinksi en Helena Rojo getekend. Die
ﬁlm was voor mij het begin.”

H E T S COT T- D N A

SCOTT IN
DE ZAAK

FOTOGRAFIE DOM ROMNEY

Creatief talent zit misschien in
je DNA maar aanleg alleen is geen
garantie voor succes, zegt Jake
Scott, zoon van Hollywoodregisseur
Sir Ridley Scott
De weg naar de regiestoel lag wagenwĳd open voor Jake
Scott. Zijn vader Sir Ridley regisseerde in de jaren tachtig
cultmeesterwerken als Blade Runner en Alien, en zijn oom
Tony zat achter de eighties-klassieker Top Gun. Zijn eigen
cameradebuut was echter niet zo voor de hand liggend als je
zou denken.
“Ik heb allerlei disciplines geprobeerd voor ik ﬁlms ging
maken. Muziek, schilderen, tekenen, ik heb het allemaal
gedaan”, vertelt Scott aan Onelife. “Ik weet dat ik van jongs
af aan talent voor visuele expressie had, en als kind zat ik altijd
te tekenen. Ik tekende storyboards met mijn pa en oom. Maar
het was meer om samen met hen iets te doen dan om in de

Vroege indrukken onder de juiste omstandigheden moeten
Scott de juiste impulsen hebben gegeven om zelf een ﬁlmcarrière te ambiëren. Maar was hij ook een geboren regisseur?
Zou het fameuze talent van de Scotts hem sowieso op het
ﬁlmpad hebben gebracht? Volgens Scott zelf is het antwoord
een eenduidig “misschien.”
“Er is zeker een soort Scott-DNA”, zegt hij. “We hebben
allemaal de gave om ons visueel uit te drukken; heel bizar
is dat. Mijn ouders, mijn oom, mijn broers, we hebben het
allemaal. Mijn opa was een talentvol amateurschilder. Mijn
overgrootvader beheerde een van de eerste bioscopen van
Engeland. Als ik naar mijn eigen zoon en dochter kijk, dan zie
ik dat ze bulken van het talent. Het zit zeker in de familie. Er
moet wel iets in ons bloed zitten.”
Maar met talent of vroege conditionering alleen zijn we er
nog niet. Hoewel opgroeien in een artistiek milieu met aangeboren creatieve gaven een goed begin is, hamert Scott erop
dat echt talent alleen met ouderwetse noeste arbeid tot volle
wasdom kan worden gebracht.
“Je moet je op je werk storten, anders kom je nergens.
Kijk naar de Olympische Spelen: daar zie je mensen die ongetwijfeld speciale talenten hebben. Maar ze hebben er ook
duizenden uren voor gewerkt. Je kunt van nature een virtuoos
op de piano zijn, maar je moet er wel wat mee doen. Andersom
zijn er veel getalenteerde mensen die er niets mee doen.
“In de familie Scott houden we van actie. Dat is onze
noordelijke, no-nonsense instelling. Er zit absoluut iets
in dat je aanleg moet hebben, maar het grootste talent van
de Scotts is misschien wel de gave om er iets constructiefs
mee te doen.”
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Het nieuwe innovatielab van Jaguar Land Rover,
InMotion, verandert met slimme technologieën en snel
ontwikkelde prototypes onze mobiliteit
T E K S T C H R I S S T O K E L - W A L K E R
I L L U S T R A T I E J O S H U A C H E C K L E Y
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INM OTION

Jaguar Land Rover kijkt verder dan de auto om de
toekomstige wereld van mobiliteit te helpen ontwikkelen en daarbij wordt de traditionele werkwijze van
grote bedrijven naar de geschiedenis verwezen.
InMotion is in april 2016 in het leven geroepen als
een start-up lab en onafhankelijke organisatie binnen
het bedrijf. Het introduceert de ‘snelle en baanbrekende’ Silicon Valley-cultuur van startende bedrijven bij
Jaguar Land Rover. InMotion zal projecten ontwikkelen
die de toekomst van mobiliteit en slim vervoer helpen
vormgeven, zoals carpooling, hulpmiddelen voor automobilisten, smart parking, logistiek en dergelijke.
“De technologische sector ontwikkelt zich razendsnel, en producten hebben er een veel kortere levensduur dan in de auto-industrie“, zegt Adrian Hallmark,
group strategy director bij Jaguar Land Rover. „We willen de grenzen verleggen van wat we vandaag de dag
kennen en onze klanten uitstekende producten en diensten bieden die tegemoetkomen aan hun wensen van
nu en morgen.“
Maar hiervoor is eerst een nieuw onderkomen nodig.
Het InMotion lab is daarom kortgeleden verhuisd van
een klein kantoor in Leamington Spa in centraalEngeland naar de start-up hub van Londen. “Waar we
nu zitten is een hemelsbreed verschil met waar we
begonnen“, vertelt Jonathan Carrier, die leiding geeft
aan InMotion. „Maar dat is het intrinsieke karakter van
innovatie. Je besteedt aandacht aan wat je klanten zeggen en doen en houdt nooit op met leren.“
De klantgerichte benadering van de 30 medewerkers van InMotion omvat twee zeer onderscheidende
fases, een Lab en een Accelerator. In het Lab worden
150 concepten onderzocht en verder uitgewerkt; de
concepten zijn afkomstig uit klantenonderzoek of naar
voren gebracht door personeel van Jaguar Land Rover.
Uitsluitend de meest veelbelovende ideeën halen de
volgende fase, de Accelerator. Hier worden externe
zakelijke talenten met een bewezen staat van dienst bij
het proces betrokken om te helpen de goedgekeurde
ideeën om te toveren tot onafhankelijke bedrijven.
Nadenken over mobiliteit is belangrijk omdat de
wegen in Groot-Brittannië steeds drukker worden. De
gemiddelde reistijd voor een afstand van acht kilometer
door het centrum van Londen bedroeg in 2012 twintig
minuten, maar vandaag de dag is dat al een half uur,
aldus het verkeersonderzoekbureau INRIX. Uit cijfers van
de Department for Transport blijkt dat er 36,7 miljoen
voertuigen in Groot-Brittannië geregistreerd staan, dat
is liefst 4,5 miljoen meer dan tien jaar geleden.
InMotion richt daarom de eerste reeks projecten op
de behoeften van klanten in een steeds veranderende
mobiliteitswereld. Een van de eerste experimentele
diensten buigt zich over een dagelijks probleem van
ouders: het naar school brengen van de kinderen. Een
carpooling app verbindt gebruikers met een groep
vrienden en familieleden die ze genoeg vertrouwen om
hun kinderen naar school te brengen of op te halen.

Een druk op de knop toont wie er beschikbaar is. Mocht
er niemand beschikbaar zijn, dan kan een on-demand
taxiservice met goedgekeurd professioneel persoon
worden ingeschakeld.
Een ander experiment wil met een druk op de knop
een einde maken aan het zoeken naar een parkeerplaats. Mensen die in het centrum van Londen een
parkeerplaats zoeken zijn verantwoordelijk voor 30 procent van het verkeer. De parkeerapp biedt gebruikers
een smart valet service die de auto ophaalt, op een beveiligde plaats parkeert en weer aflevert wanneer de
auto nodig is. Alles, van het boeken tot de betaling,
wordt volledig via een smartphone geregeld.
“Deze benadering staat centraal bij alles wat we
doen bij Jaguar Land Rover”, zegt Carrier. “Het betekent dat we de problemen moeten begrijpen die mensen
dagelijks ondervinden, dat we weten hoe je de problemen oplost en nieuwe ideeën ontwikkelt.” Dit is een
filosofie die Jaguar Land Rover al jaren
aanhangt, maar de snelheid waarmee
het bedrijf werkt is geheel nieuw.
„J E M O E T
InMotion is specifiek in het leven
geroepen om zo snel mogelijk in te
VO O RT D U R E N D
spelen op veranderende behoeften.
O P ZO E K N A A R
“De levensduur van innovatieve ideeën
is erg kort omdat de markt enorm
M A N I E R E N O M
dynamisch is”, legt Carrier uit. “Je
T E I N N O V E R E N “ moet voortdurend op zoek naar manieren om te innoveren.” Bureaucratie
J O N AT H A N C A R R I E R
is daarom volledig weggesneden.
Alles draait om snelheid. Ideeën
moeten zo snel mogelijk het lab uit en
door consumenten getest kunnen worden.
“We zetten het idee om in een concept en ontwikkelen op basis daarvan een tastbaar product met levensvatbaarheid”, aldus Carrier. Dit vroege prototype van
een mogelijk revolutionaire app of systeem wordt in
handen gegeven van echte klanten die feedback zullen
geven over het dagelijks gebruik ervan. Het is een
methode die ook wordt toegepast door de bekendste
bedrijven in Silicon Valley, waaronder Google en
Dropbox. “Feedback uit de echte wereld stelt ons in
staat om het product verder te verfijnen en beter af te
stemmen op de gebruiker.”
InMotion ontwikkelt ideeën in elke denkbare categorie, zegt Carrier. “Van diensten die het autogebruik
ondersteunen, zoals smart parking, tot innovatieve
manieren die toegang bieden tot auto’s, inclusief nieuwe
vormen van auto-eigendom. En we kijken verder dan
de behoefte van de auto zelf, zoals innovatief openbaar
en privévervoer en zelfs collectief fietsbezit.”
Er is volgens Carrier één motto dat alle projecten
van InMotion verbindt. “De gemeenschappelijk noemer
is om mensen hun tijd terug te geven, of ze de kans te
bieden beter gebruik te maken van hun tijd door hun
mobiliteit efficiënter te maken.” En dat geldt ook binnen
het bedrijf.
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Ooit een tot in detail
gerestaureerde Series I
willen hebben? Land Rover
Reborn zoekt de wereld
af naar deze 20e-eeuwse
iconen om ze terug naar
het Engelse Solihull te
brengen waar ze een nieuw
leven zullen beginnen
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SCHAT ZO E KE N

“Vlieg naar Brisbane. Rij 2.500 kilometer door de
outback. Haal een auto op.” Dit is een beschrijving van
waar Car Zero, het showmodel voor het nieuwe Land Rover
Reborn project, werd gevonden. De man die de beschrijving
geeft is Mike Bishop, een expert op het gebied van Series I
en de productspecialist achter de lancering van deze
avontuurlijke nieuwe missie: om originele Land Rover Series
I-klassiekers te vinden, waar ook ter wereld, en ze terug te
brengen naar de Engelse Midlands om ze daar in hun oude
glorie te herstellen.
“Zoals bij al deze restauraties, is ook het verhaal van
Car Zero uitzonderlijk”, vertelt Mike. “De runder- en
schapenfarms in de outback van Queensland beslaan zo'n
tienduizend hectare. Dit voertuig is nooit geregistreerd
omdat er hier geen wegen zijn, zelfs geen gravelwegen. Het
heeft alleen over de onverharde paden rond de boerderij
gereden, maar wel intensief en al sinds 1950. Het dagelijks
gebruik is waarschijnlijk rond het jaar 2000 gestopt. Er zijn
niet veel voertuigen waarmee je 50 jaar lang onafgebroken
kan werken, laat staan onder zulke extreme omstandigheden
als hier.”
Tegelijkertijd zijn het juist die omstandigheden die een
aantal van de eerste pareltjes hebben opgeleverd in de jacht
naar Series I-voertuigen die geschikt zijn voor het Land Rover
Reborn project. “We zoeken voertuigen met origineel
chassis, schutbord, assen en versnellingsbak”, zegt Mike.
“Het is heel lastig om ze te op te sporen, en het is zeldzaam
dat je zo'n oud voertuig nog met alle originele onderdelen
vindt.” Gebieden zoals de outback in Queensland hebben
weliswaar een extreem klimaat, maar ze hebben het
voordeel dat er misschien maar een paar keer per jaar regen
valt. Het gebrek aan vocht zorgt voor weinig roest. “Het is
veel zeldzamer om een Series I met origineel schutbord in
Engeland of Nieuw-Zeeland te vinden”, beaamt Mike. Maar
het komt wel voor. “Car Two is van een dealer in Bristol,
maar in fantastische staat voor een Series I uit het VK. Het is
een model uit '52 met origineel chassis, achterkant en
schutbord. Daarom hebben we 'm gekozen.”

ELK VERHAAL IS UNIEK
3 STA PP EN N A AR
STA P 1 : B RON

Mike Bishop, Productspecialist
“Toen ik bij het project kwam,
was het de vraag of er genoeg
voertuigen waren om levensvatbaar
te zijn. De zoektocht begon in
Engeland, maar Land Rover is altijd
een exportverhaal geweest. Of het
nu gaat om de nieuwe Range Rover
of de Series I, tachtig procent van
Land Rover-producten zijn bestemd
voor export, dus moet je over
de hele wereld zoeken. Australië
– waar ik ben opgegroeid – was
vanwege de groei van landbouw en
veeteelt na de oorlog een van de
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belangrijkste exportmarkten. Car
Zero en Car One werden allebei
op boerderijen in de outback
van Queensland gevonden. Om
daar vanuit Solihull te komen,
kost je waarschijnlijk vier tot vijf
dagen. Hoewel het een belangrijk
jachtgebied is, vind je er alleen
auto's met het stuur rechts en er is
ook veel vraag naar auto's met het
stuur links. In verschillende delen
van Europa – Zwitserland, Portugal,
Spanje en België – was Land Rover
heel sterk vertegenwoordigd in de
jaren vijftig.”

In een werkplaats op steenworp afstand van waar de eerste
Land Rovers werden getest – op een offroad circuit
aangelegd boven de schuilkelders van de fabriek in Solihull
– staan vijf voertuigen in verschillende stadia van restauratie.
Dit zijn de eerste orders van een project dat nu al de
verwachtingen overtreft. “Het oorspronkelijke idee was om
25 voertuigen te restaureren”, zegt Mike. “Die waren binnen
een week uitverkocht. We zitten nu op 49 bestellingen.”
Binnen de kleine wereld van Series I-restauratie is het
niet gemakkelijk om dit soort historische exemplaren te
vinden en te kopen. ”De markt voor deze voertuigen is heel
competitief. We spelen een spel van kat en muis”, legt Mike
uit. “Het is een kleinschalige, ambachtelijke industrie die
heel kwetsbaar is. Dat willen we niet vernielen. We willen het
juist koesteren. Gelukkig hebben mensen zo'n passie voor
Land Rover en zijn ze zo enthousiast over het project dat ze
de voertuigen aan ons willen leveren.”
Het restauratieproces is uniek voor elk voertuig. Daarmee
is deze werkplaats heel wat anders dan wat je aantreft in
grote autofabrieken. “Dit is geen productiefaciliteit, maar

STAP
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Karl Schafer, Technicus Land Rover Reborn
“Smeermiddelen als WD40 en PlusGas waren
onze redding. Het is heel belangrijk om die 60
jaar oude bouten er heel uit te krijgen. Als we ze
afzagen, moeten we ze uitboren en vervangen
door een grotere bout. Dat lijkt misschien
onbelangrijk, maar wij willen deze voertuigen
exact naar de originele specificaties restaureren.
Als het een ‘half-inch quarter’ moet zijn, wil
je niet ‘driezestiende’. We proberen zo veel
mogelijk originele onderdelen te behouden als
we kunnen. Elk voertuig is uniek, met unieke
eisen. Dit is echt vakmanschap. Ze nemen hier
leerlingen aan die de traditionele vaardigheden
leren. Anders gaan die verloren. We zijn heel
trots op wat we hier doen.”
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Andy Armstrong,
Constructiemonteur
“We bouwen elke 10 tot 12 weken een auto, met de hand. Elke
klant kan kiezen uit de opties
die er in de bewuste periode
bestonden. We houden ons aan
de originele mechanische specificaties, maar ze kunnen kiezen
uit hardtop of softtop, stuur links
of rechts, chassis van 80 of 86
inch, stoelbekleding, zelfs de
zeldzame lichtgroene carrosserie.
Om de unieke geschiedenis van

elk voertuig te bewaren, worden
de panelen in de door Land
Rover Classic gecertificeerde
plaatwerkerij in een van de vijf
originele kleuren uit de periode
gespoten. Naast Light Green
is er Bronze Green, RAF Blue,
Dove Grey en Poppy Red. Als
er specifieke details zijn zoals
een koperen naamplaatje of een
opschrift op de deur dat het verhaal achter het voertuig vertelt,
zullen we dit altijd proberen te
behouden voor de klant.”

een restauratiewerkplaats”, legt constructiemonteur Andy
Armstrong uit. “Elke auto is anders en heeft andere
onderdelen nodig voor de restauratie. De restauratie van
Car One kostte zo'n twee tot drie maanden.”
Car One is het eerste exemplaar dat voor een klant is
gerestaureerd en komt ook uit Australië. De auto werd
oorspronkelijk in onderdelen van Solihull naar Brisbane
verscheept, waar hij in elkaar werd gezet door het bedrijf
Annand & Thompson, waarvan het koperen vignet nog steeds
op het dashboard prijkt. Vervolgens werd de Land Rover
verkocht aan een boer uit Hughenden in de Australische
outback. Mike laat de originele deur zien met de namen van
het stadje en de boer nog steeds duidelijk zichtbaar. “Wij
blijven trouw aan het verhaal van elke voertuig”, legt hij uit.
“Bij dit exemplaar slaan we de klinknagels er op dezelfde
manier in als ze dat in Brisbane deden bij de originele
assemblage, precies andersom vergeleken met de manier
waarop ze in Solihull werden bevestigd.”

CORRECT TOT IN ELK DETAIL
Het hele proces vergt veel detectivewerk en aandacht voor
de kleinste details. De eindproducten moeten zoveel
mogelijk originele onderdelen bevatten, de motoren worden
volledig uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet door de
afdeling Land Rover Power Train en er is een garantie van 12
maanden of 12 duizend mijl voor de nieuwe eigenaar. “Onze
klanten zijn topmensen in hun vakgebied”, legt Mike uit. “Ze
zijn drukbezet en moeilijk aan de telefoon te krijgen, maar
als je met ze praat resoneert hun verhaal altijd met het
jouwe. Het gaat altijd over een connectie: opgroeien op een
boerderij, er in hebben leren rijden of soms de ervaring van
een vakantie. Veel van onze klanten leiden zo'n druk leven
dat ze geen tijd hebben om zelf de restauratiemarkt af te
struinen. Nu kunnen ze bij Land Rover terecht. Wij doen het
dan voor hen aan de hand van de tekeningen.”
Dat maakt het Land Rover Reborn project ook zo
speciaal. Want er bestaat natuurlijk al een bloeiende handel
in Series I restauraties. Wat kan Jaguar Land Rover dan aan
die markt toevoegen? Het antwoord zit 'm in de originele
tekeningen. “Wij kunnen honderd procent zeker bewijzen
hoe de originele voertuigen waren gebouwd en afgewerkt”,
zegt Mike terwijl hij zich over oude, vergeelde papieren
buigt. “We duiken ze op in de archieven. Dat is het voordeel

als je ons de restauratie laat doen. Wij hebben die kennis.
Het is ons intellectueel eigendom en dat betekent dat we
de details accurater kunnen restaureren.”
Dit soort informatie betekent ook dat het monteursteam
nieuwe onderdelen volgens de originele speciﬁcatie kan
bestellen. “Dankzij de originele tekeningen zijn we in staat
om onderdelen van Series I terug in productie te brengen in
de werkplaats in Solihull”, zegt Mike. “Ze kunnen een
onderdeel exact namaken op basis van de speciﬁcaties
zoals die in de jaren vijftig zijn vastgesteld.”
Een dergelijke aandacht voor detail en authenciteit
betekent dat een herboren Series I al snel een prijskaartje
heeft van tussen £60-80.000 pond. Maar de reden dat het
desondanks zo populair is, komt vanwege het revolutionaire
karakter dat de auto’s in die tijd hadden. “Wat ze in 1947 en
1948 ontwikkelden en bouwden, is nog steeds relevant in
een moderne Range Rover”, aldus Mike. “In feite was de
Series I een blauwdruk die nog altijd gevolgd wordt.”
Car One staat te pronken in de Reborn-werkplaats, klaar
om gepresenteerd te worden aan zijn nieuwe eigenaar.
Deze Series I is vanuit de Australische outback naar Solihull
gereisd om in zijn geboorteplaats een nieuw leven te
beginnen. "Hij was een beetje toegetakeld, maar het
karakter van het voertuig was nog intact”, zegt Mike met
genegenheid in zijn stem. “We konden hem naar huis halen
en het karakter behouden.”

Boven: Land Rover
Reborn constructiemonteur Andy
Armstrong maakt
het zich makkelijk
in Car One

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over het Land Rover Reborn project,
ga dan naar landrover.com/reborn
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...wel de beste stad ter wereld. Waarom? Omdat architecten, ontwerpers, chefs en
bierbrouwers in Kopenhagen een heerlijke bruisende sfeer creëren
T E K S T D A V I D B A R N W E L L
F O T O G R A F I E C H R I S T O N N E S E N
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Boven: De voetgangersbrug Inderhavnsbroen
werd in juli jongstleden
geopend voor het publiek. Het voornaamste
doel ervan is om de oude
stad te verbinden met
het zich snel ontwikkelende Christianshavn
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Toen architect Dan Stubbergaard zich opmaakte voor
zijn pitch voor Nordhavnen, een grootschalig stedelijk
ontwikkelingsproject aan de noordkust van Kopenhagen,
wist hij dat het in elk opzicht uniek moest zijn. Het
project werd essentieel geacht voor de toekomst van
Kopenhagen: de binnenstad zat namelijk dringend
verlegen om meer ruimte voor zowel het bedrijfsleven
als huisvesting. Om dit probleem op te lossen ontwikkelde de stad een visie voor een geheel nieuwe wijk in
het voormalige industriële havengebied, compleet met
huisvesting én werkgelegenheid voor 40.000 inwoners
en nieuwe metrolijnen. Na het doorlichten van 400
voorstellen, besloot de stad de opdracht te gunnen aan
Stubbergaard en zijn studio COBE.
“Dat was een gedenkwaardig moment”, zegt
Stubbergaard. “Ik wist dat dit de stad voor eeuwig zou
veranderen en het moest daarom fantastisch zijn. We
moesten aantonen dat we begrepen wat er in de stad
leefde en met iets op de proppen komen dat het ware
karakter van de stad weerspiegelde.” COBE’s winnende
voorstel voor het nieuwe stadsdistrict was een ambitieus
plan om het alom aanwezige element van Kopenhagen
volledig te benutten: water. De studio ontwierp een
aantal kunstmatige eilanden, elk met zijn eigen karakter
en sfeer, openbare parken, groenruimtes en plaza's. Ze
zouden met elkaar verbonden zijn door midden van
fietspaden, voetgangersbruggen en een zorgvuldig
uitgedacht systeem van kanalen. Havenzwembaden en
kunstmatige stranden zouden een groot deel van de

ruimte opslokken van het project ter grootte van vier
miljoen vierkante meter.
“We hadden een soort Venetië van het noorden voor
ogen”, zegt Stubbergaard. “Wij Denen hebben altijd
naast het water gewoond, als vissers, zeelieden en avonturiers. Vandaag de dag gebruiken we de zee voor ontspanning, dus als je iets teruggeeft aan de stad moet het
met water te maken hebben. Iets anders is ondenkbaar.”
Het project is uitgegroeid tot een symbool van het
‘Nieuwe Kopenhagen’, een stad die zich steeds meer
vestigt als een hotspot voor creativiteit en stijl, en die
gebouwd is op een rijke traditie van design en altijd
streeft naar perfectie. De transformatie wordt deels
aangevuurd door een bloeiende economie, maar in het
bijzonder door een nieuwe generatie van jonge creatievelingen en zakenlieden die de Deense hoofdstad naar
hun eigen inzicht weer helemaal op de kaart te zetten.
En dan hebben we het over mensen als Stubbergaard
en zijn stadse eilandjes.

VA N D E K L E I N E Z E E M E E R M I N T O T
COPENCABANA
Een korte wandeling door Kopenhagen is genoeg om
een beeld te krijgen van de radicale verandering die
plaatsvindt in de stad. Toeristen wandelen nog altijd
langs de kanalen van de iconische Nyhavn-kade,
langs het koninklijk paleis Amalienborg en naar het
standbeeld van De kleine zeemeermin aan Langelinie,
iets ten zuiden van Nordhavnen.
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KOPENHAG EN

DE ARCHITECT
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard (42) is architect en stadsplanner,
en een voormalig werknemer van de Deense
superarchitect Bjarke Ingels. Hij is de oprichter van
COBE, een progressieve groep architecten achter
enkele van de grootste ontwikkelingsprojecten in
Kopenhagen. Stubbergaard studeerde in 2001 af
aan de Koninklijke Deense Academie voor Schone
Kunsten en woont met zijn vriendin en twee
kinderen in Kopenhagen.
FAVORIETE PLAATS “Ik wandel graag op de
Assistens begraafplaats, tevens een park. Het
heeft een rijke geschiedenis en is buitengewoon
mooi. In mijn werk kijk ik vaak naar de relatie
tussen groene ruimte en de stad en Assistens
heeft daarom een speciaal plekje in mijn hart.”
BESTE TIP “Ik raad iedereen van harte aan een
stadse ontdekkingstocht over het eiland Refshaleøen
te maken. Je ziet er allerlei te gekke dingen, zoals
mensen die raketten bouwen, kleine studio’s,
skateboarders… Het is een van de beste manieren
om een gevoel te krijgen van wat er momenteel in
de stad gebeurt.” cobe.dk

Maar die wandeling is nu heel anders dan voorheen.
Tussen de oude wallen, kopergroene standbeelden en
17e-eeuwse bouwwerken vind je nu internationale
moderne architectuur zoals het Koninklijk Deens
Theater, de Koninklijke Deense Opera en de Koninklijke
Bibliotheek De Zwarte Diamant.
Een aantal nieuwe bruggen verbindt het vasteland
met de vroegere geïsoleerde industrieterreinen en
haveneilanden, waar je nu zonaanbidders en wandelaars treft. De populairste is Papiereiland, een voormalige
papieropslag voor de Deense
krantenindustrie maar dat nu een
creatief centrum is en plaats biedt
aan marktkraampjes met heerlijke
“ W E H A D D E N I E T S
gerechten.
NO D I G WAT D E
Iets verder naar het zuiden ontmoet je Islands Brygge, een nieuw
ZI E L VA N D E STA D
gebied voor huisvesting, compleet
met avant-gardistische appartementen
W E E R S P I E G E LT ”
die uitkijken over de kanalen en een
DAN STUBBERGAARD
havenzwembad dat door de plaatselijke bevolking al ‘Copencabana’
wordt genoemd. In het stadscentrum
en de aangrenzende districten schieten kleurrijke
plaza’s en parken als paddenstoelen uit de grond. In
het oosten en noordoosten bruisen de verlaten
fabrieks- terreinen nu van de strandcafés, concerthallen,
ontwerpstudio’s en sterrenrestaurants. Maar alles
heeft nog steeds zijn plaats. Als een eerbetoon aan
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Hedendaags Deens
design wordt nog steeds
geleid door eenvoud,
kwaliteitsmaterialen en
een lange traditie

HET DESIGNICOON
CECILIE MANZ
Cecilie Manz (44) is een van de meest veelbelovende talenten van de internationale designwereld en ontving talloze awards. Haar werk omvat iconische stukken voor merken als B&O PLAY,
Muuto, Fritz Hansen en Georg Jensen Damask.
Manz studeerde in 1997 af aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten en startte in
1998 haar eigen studio. Ze woont in Kopenhagen
met haar echtgenoot en twee kinderen.
FAVORIETE PLAATS “Ik heb een speciale band
met de Koningstuin. Toen ik jong was bezocht ik
vaak mijn grootmoeder en ik bracht dan vaak
uren in de tuin door. Het is een magische plaats,
te midden van de drukte van het stadscentrum.”
BESTE TIP “Pal naast de Koningstuin vind je David’s Collectie, een klein maar prachtig museum.
Het is pasgeleden helemaal gerestaureerd en
heeft een zeer gevarieerde collectie klassieke
kunst uit het Midden-Oosten en Europa. Het
is gemakkelijk toegankelijk en laat ongetwijfeld
een diepe indruk achter.”
ceciliemanz.com
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DE MEUBELONTWERPER
HEE WELLING
Hee Welling (44) is een bekroond meubelontwerper
wiens werk in musea overal ter wereld te zien was.
Zijn creaties zijn te vinden in verschillende
internationale meubeloutlets en in kantoren van
internationale ondernemingen en organisaties, zoals
het Australisch parlement en het hoofdkantoor van
Amazon. Hee studeerde aan de Universiteit voor
kunst en design in Helsinki en haalde een master
in meubeldesign aan de Koninklijke academie voor
schone kunsten in Denemarken. Hij startte zijn
studio in 2003 en woont met zijn echtgenote en
drie kinderen in Bagsværd, een buitenwijk van
Kopenhagen.
FAVORIETE PLAATS “Het Fælledparken park is voor
altijd een van de plaatsen waar dol op ben. Ik heb
er tien jaar lang vlak naast gewoond en bracht er
dan ook talloze uren door. Het is ideaal voor hard
lopers, of als je wilt barbecueën of met de kinderen
wilt spelen. Een echte uitlaatklep in de stad.”
BESTE TIP “De kanalen bieden een unieke kans om
de stad te leren kennen. Je kan het per boot doen,
of er gewoon rondwandelen. Als je de tijd neemt en
het kanalensysteem puur willekeurig volgt, zal je je
prima vermaken. De kanalen zijn voor mij het meest
kenmerkend voor de stad.” heewelling.com

het creatieve talent dat de stad voorwaarts stuurt, is het
hedendaagse Kopenhagen onberispelijk, stijlvol en
heerlijk understated.

DE HER-REVOLUTIE

“O N S
I S

E R F

ZOW E

E E N

G E S

A LS

E E N

CECILIE MANZ

“Kopenhagen is een vreemde mix van echt minimalisme
en subtiliteit aan de ene kant, met aan de andere kant
iets dat hypend en snel bewegend is. Waar je ook kijkt,
je krijgt steeds de indruk dat er iets broeit of dat er
ieder moment iets kan gebeuren”, zegt Hee Weling,
een bekroond meubelontwerper die zijn creaties overal
ter wereld heeft tentoongesteld.
Welling heeft een studio in het
noordwesten
van de stad, een gebied
G O E D
dat voorheen bekend stond om de vele
L
garages en roestige productiefaciliteiten.
Hij deelt het gebouw met architecten,
C H E N K
ontwerpers en robotengineers. Zijn werk
is onmiskenbaar Deens en geïnspireerd
L AST ”
door de Deense ontwerptaal en
bekende namen als Børge Mogensen
en Arne Jacobsen.
Maar in tegenstelling tot de Deense
godfathers van design, werkt Welling met 3D-printing
en snelle modellering. Outlets als Muuto, Normann
Copenhagen en HAY floreren met catalogi vol Deens
meubelontwerp en alles wijst op een wereldwijde

comeback van Deense meubels. Welling c.s. bevinden
zich midden in deze her-revolutie en dat Kopenhagen
het kloppend hart van deze beweging is geworden, is
volgens hem geen toeval. “In de jaren vijftig en zestig
stond Deens ontwerp wereldwijd op een voetstuk als
een voorbeeld dat moest worden nagejaagd; het
keurige, ingetogen en esthetisch aanvaardbare dat we
zo goed kennen. Recent is er een terugkeer naar
aspecten als kwaliteit en tijdloosheid. Dit is altijd al
onderdeel geweest van de Deense ontwerptaal, een
nadruk op kwaliteit boven kwantiteit. Deense producten
spreken voor zichzelf met eenvoudig maar solide
design. Het is daarom geen verrassing dat de industrie
hier bloeit als nooit tevoren”, stelt Welling.
“Ons erfgoed is zowel een geschenk als een last”,
meent Cecilie Manz, een van de meest veelbelovende
namen in de internationale designwereld. Haar werk
omvat tal van onderscheiden producten, waaronder
populaire ontwerpen voor B&O PLAY, een submerk van
het bekende Deense luxemerk Bang & Olufsen.
“Het is heel uniek en we mogen blij zijn dat we het
hebben. Maar we staan ook voor de uitdaging om zo
goed mogelijk voort te bouwen op deze traditie en op
een manier die er recht aan doet. Ik zet me juist voor
dit laatste enorm in.”
De Deense ontwerptaal is, aldus Cecilie, voor een
belangrijk deel geïnspireerd door de relatie met de
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natuur en biedt een uitdrukking aan een wat aparte
nationale identiteit.
“Onze natuur is in die zin ingetogen dat het een
vlak en kalm land is dat wordt omringd door de zee.
Zowel als ontwerper als mens zien wij hier een zekere
schoonheid in.
“We houden niet van drama of van luid geschreeuw.
We zoeken naar schoonheid in wat anderen wellicht
oninteressant vinden. Dat is typisch Deens, een voorliefde
voor een kalme omgeving en de overtuiging dat dit tot
op zekere hoogte ook is hoe we als volk zijn.”
In tegenstelling tot Welling heeft Manz ervoor
gekozen om vanuit de oude stad te werken. “Ik weet
dat veel mensen naar de voormalige industriële gebieden
verhuizen, maar voor mij persoonlijk betekent het dat
ik profijt heb van twee werelden. Kopenhagen is een
kleine stad en als je hier rondloopt, heb je het gevoel
dat je ‘erbij hoort’’, dat je onderdeel bent van de stad.
Dat vind ik een heerlijk gevoel, alles gecombineerd in
een prachtige mengelmoes van oud en nieuw. En je
vindt hier altijd iets met een echt karakter.”

VOORBIJ NIEUW NORDIC
In een tijd waarin alles wat Scandinavisch is als ‘cool’
wordt bestempeld, dreigt de individualiteit en variëteit
van Deense kunst en ontwerp al snel over het hoofd te
worden gezien. De term Nieuw Nordic wordt overal op
toegepast, van tv-shows tot gourmet-hotdogs, en journalisten komen van overal ter wereld naar Kopenhagen
om te ontdekken wat het nu eigenlijk inhoudt. Maar
voor wie werkzaam is in het Deense creatieve circuit,
lijkt het weinig te betekenen. Afgezien van een soort
samenbindende kracht of een marketingtool dat helpt
om producten aan de
man te brengen, is het
meer een uitvinding van
de buitenwacht en een
“W E R E S P E C T E R E N
manier om het onbeschrijT IJ D LO O S D E S I G N
felijke gevoel van smaak
en elegantie die de
E N VA K M AN S C H A P ”
creativiteit van de stad
karakteriseert onder
ADAM BACH
woorden te brengen.
“Er zijn bepaalde
waarden verbonden aan
dat hele Nieuw Nordic-gebeuren, maar we denken er
nauwelijks over na. We zijn gewoon onszelf, en dat is
voldoende”, zegt ontwerper en ondernemer Rikke
Overgaard. Samen met haar partner Adam Bach runt ze
Mismo, een merk van designertassen dat gestationeerd
is in een voormalige industrielocatie in het oosten van
de stad. Vanuit dit hoofdkwartier verzorgt het koppel
de hele operatie van ontwerpen en verkopen van
handgemaakte tassen, inclusief webshop en wereldwijde
distributie. De tassen zijn stijlvol en elegant en
duidelijk geïnspireerd door de Deense diepgewortelde
voorliefde voor symmetrie en luxe.
“We doen niets bijzonders om ‘Nordic’ of Deens te
zijn”, legt Overgaard uit. “De inspiratie voor ons
74

DE FASHIONISTAS
RIKKE OVERGAARD & ADAM BACH
Partners Rikke Overgaard (43) en Adam Bach (39)
richtten in 2006 het luxe tassenmerk Mismo op en
hebben het bedrijf sindsdien fors uitgebreid. Wat
begon in een garage is nu een gevestigde naam
in de Deense modewereld en is regelmatig te zien
tijdens internationale fashion weeks. Overgaard
en Bach studeerden beiden aan de Kopenhaagse
Business School en werken en leven sinds 2003
samen. Ze wonen in Kopenhagen en hebben
twee kinderen.
FAVORIETE PLAATS “De Kvæsthusmolenpier
bevindt zich midden in de stadshaven en is een
van de plaatsen die het centrum nu op een hele
mooie wijze verbindt met het water en de
kanalen. De pier ligt tegenover het Operagebouw en wordt het toneel van diverse culturele
evenementen die gratis toegankelijk zullen zijn.”
BESTE TIP “Je moet met een kleine boot en een
picknickmand een dagje de kanalen opgaan.
Kopenhagen is een prachtige stad, maar is vanaf
het water nog mooier. En de boot is een
goedkope en veilige manier om de stad te
verkennen. Geschikt voor jong en oud en beslist
de moeite waard.” mismo.dk

design – denk aan de natuur, het serene karakter van
de lange Deense winters, onze relatie met de zee en
het licht, de architectuur rondom ons, de stoelen
waarin we zitten – geeft ons een ontwerptaal die velen
als Deens bestempelen.”
“We identificeren onszelf met de Deense ontwerptaal, maar het is geen marketingstunt of iets wat we
ontwikkeld hebben na een grondige business analyse”,
voegt haar partner Adam back toe. “Het is gewoon de
manier waarop we dachten dat we de beste tassen voor
onze klanten konden maken. En dat is volgens mij ook
wat ons en ieder ander typisch ‘Deens’ maakt. We
respecteren kwaliteitsmaterialen, tijdloos design en
vakmanschap. In een tijd waarin veel mensen op zoek
zijn naar snelle en gemakkelijke winsten, bieden wij
juist iets met echte inhoud en karakter.”
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DE STER-CHEF
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed (42), is een van de
beste chefs ter wereld en winnaar
van de prestigieuze Bocuse d’Or.
Hij is de enige chef die het brons,
zilver en goud in deze competitie
won. Kofoed genoot zijn training
in Hotel D’Angleterre in Kopenhagen en werkte in het Belgische toprestaurant Scholteshof (twee
Michelinsterren) voordat hij zijn
eerste restaurant opende,
Geranium, dat inmiddels het enige
Deense restaurant met drie
sterren is. Kofoed woont in het
centrum van Kopenhagen met zijn
echtgenote en twee (bijna drie)
kinderen.

FAVORIETE PLAATS
“Ik ga graag naar het Hertenpark,
een bosgebied ten noorden van de
stad. Je kan er vrij rondwandelen
en herten zien grazen. Het heeft
iets moois om je eigen omgeving
en de relatie van de natuur met
de stad te ontdekken. Het Hertenpark is een prachtig voorbeeld
van echte natuur dicht in de buurt
van de stad.“
BESTE TIP
“Ik raad aan om lekker te gaan
lunchen in restaurant Den Gule
Cottage, dat is echt een nog niet
ontdekte schat. Uitstekende
gerechten voor relatief weinig
geld. En de omgeving is ronduit
spectaculair.” geranium.dk

FILOSOFIE OP EEN BORDJE
Voor een revolutie is iemand nodig die voorop wil gaan
in de strijd. Nergens is dat minder waar dan in het
Kopenhaagse culinaire circuit, dat vandaag de dag
geroemd wordt als een van de beste ter wereld. Maar
dat is ook weleens anders geweest. Nog maar drie jaar
geleden telde Denemarken 13 restaurants met een
Michelin-ster, maar geen enkel restaurant had de
begeerde drie sterren. Vandaag zijn er 22 restaurants
met een Michelin-ster en een daarvan, Geranium, heeft
er zelfs drie. Het brein achter Geranium is Rasmus
Kofoed, een winnaar van de Bocuse d’Or die zijn inspiratie zegt te vinden in zowel de stad waarin hij werkt als
de natuur er omheen.
“Het contrast tussen de hectiek van de stad en de
rust van de natuur helpt me in mijn ontwikkeling als
mens en chef”, zegt hij. “Ik voel me nauw verwant met
de Deense natuur en dit heeft mij geholpen om mij als
chef uit te kunnen drukken.”

E E N

Kofoed bracht zijn jeugd door op het platteland en
brengt zijn liefde voor de natuur tot uitdrukking in zijn
gerechten, waarin hij vaak een moderne draai geeft aan
traditionele Deense gerechten of producten.
“Bij Geranium bieden we een beleving die
gedreven is door duidelijkheid en diversiteit, dat is
voor mij een belangrijke balans. In mijn vrije tijd
wandel ik graag door de Koningstuin, dat is midden
in de stad een oase van rust. Heerlijk dat zoiets in de
stad mogelijk is en veel van wat we bij Geranium
doen komt voort uit deze relatie tussen de stad en de
natuur. We hebben een tamelijk filosofische benadering die niet alleen een culinaire beleving benadrukt,
maar ook kijkt naar wat je kan leren door de wereld
om je heen te observeren. Kopenhagen is wat dit
aangaat een perfecte locatie.”

ZIGEUNERBROUWER
Niet ver van Geranium speelt zich een revolutie van
iets ander gehalte af, bijna geheel en al aangestuurd
door Mikkel Borg Bjergsø. Hij is de oprichter van het
ambachtelijke bierconcept Mikkeller en mogelijk de
beste microbrouwer ter wereld. Nog geen tien jaar
geleden begon hij zijn bedrijf vanuit de keuken, maar
in de wereld van microbouwers is hij nu al een ware
cultlegende. Hij runt een aantal restaurants, pop-up
bars en werkt samen met restaurateurs en distributeurs
overal ter wereld. Mikkeller opereert niet vanuit een
eigen brouwerij, maar heeft in-house deals met enkele
van de hipste microbrouwerijen en bars in Denemarken
en het buitenland. En dit heeft Bjergsø de bijnaam
van ‘Zigeunerbrouwer’ opgeleverd, omdat hij altijd
onderweg lijkt te zijn.
Bjergsø zegt dat het hem is opgevallen hoe de
culinaire wereld de afgelopen tien jaar veranderd is,
maar meent dat de ommezwaai bij de consument net
zo belangrijk is.
“Het is duidelijk dat mensen andere prioriteiten
stellen. Voorheen draaide het om fastfood en was het
Deense bier vlak en smakeloos. Maar mensen realiseren
zich nu dat er meer is dan de Franse cuisine, wijn en
champagne. Als je vraagt om iets echt Deens aan te
wijzen dan is het dat kwaliteit en duurzaamheid de
graadmeter zijn geworden voor alles, inclusief bier. En
dat is iets nieuws. Een paar jaar geleden was er slechts
een handjevol microbrouwerijen in Denemarken, maar
nu zijn er ruim 130. Dat zegt genoeg, lijkt me.”
Terug in Nordhavnen kijkt Dan Stubbergaard
nauwlettend toe hoe het project tot ontwikkeling
komt. Binnenkort moeten hij en COBE de huidige
kantoorruimte op Papiereiland verlaten en er lijkt
geen betere locatie voor de studio dan het nieuwe
Venetië van het noorden.
“Het is logisch dat we enthousiast zijn”, vertelt
hij. “Nordhavnen is uiteraard een buitengewoon
belangrijk project voor ons en daarom willen we graag
zo dicht mogelijk in de buurt zitten. Maar het is
ook belangrijk voor de stad. Kopenhagen ondergaat
een positieve verandering en komt tot volle ont
plooiing. Het is een uniek gevoel om daar deel van
uit te kunnen maken.”
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KOPENHAG EN

DE ZIGEUNERBROUWER
MIKKEL BORG BJERGSØ
Mikkel Borg Bjergsø (41) is een voormalig onder
wijzer en initiatiefnemer van de microbrouwerij
Mikkeller. In slechts tien jaar tijd heeft Mikkeller zijn
vleugels wereldwijd uitgeslagen. Het wordt
inmiddels als een van de drie beste brouwerijen ter
wereld en Bjergsø is uitgegroeid tot een cultfiguur
die wereldwijd wordt uitgenodigd als gastspreker.
Hij woont in Kopenhagen met zijn vrouw en twee
dochters.
FAVORIETE PLAATS “Een van mijn favoriete stekjes
in de stad is een Chinees restaurant, Fu Hao, pal
naast het station. Mijn vrouw is half Chinees en
heeft mij er vertrouwd mee gemaakt. Het is op zich
niets bijzonders, maar is het enorm authentiek en
het eten is voortreffelijk.”
BESTE TIP “Ik raad iedereen aan een wandeling
bij Christiania te maken en eens goed naar de
knotsgekke zelfbouwhuizen rond het meer te kijken.
Niets ter wereld laat zich vergelijken met Christiania,
het is in een woord uniek.” mikkeller.co
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IN DE GREEP
VAN DE WINTER
Een reis naar het
einde van de wereld
om het leven op
een van de koudste
plekken op aarde te
begrijpen

De ‘Pole of Cold’-expeditie bracht
avonturier Felicity Aston, fotograaf en
filmer Manu Palomeque en mechanisch
expert Gisli Jonsson bijeen. De expeditie
was het zesde project dat een beurs
van Land Rover ontving, wat neerkwam
op £ 30.000 en het gebruik van een
Land Rover Defender.
Meer weten over de avonturen van
Aston? Ga naar felicityaston.co.uk
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De temperatuur was -51°C toen de ‘Pole of
Cold’-expeditie neerstreek in het afgelegen
Oymyakon in Noordoost-Siberië – officieel
het koudste bewoonde dorp op aarde.
Ze hadden er bijna twee maanden over
gedaan om er te komen en ze hadden
vanuit Groot-Brittannië meer dan 20.000 km
gereden in de betrouwbare rode Land
Rover Defender. Om de kou te weerstaan,
was de auto uitgerust met speciale motoren cabineverwarming, een extra grote
brandstoftank om niet te vaak te hoeven
stoppen en speciale smeermiddelen die
minder snel bevriezen dan normale. Dit alles
om de auto voor de bijzondere bestemming
uit te rusten.
“Alles lijkt de omgekeerde wereld in
Oymyakon”, aldus Felicity Aston, de Britse
avonturier en leider van de driekoppige
expeditie. “Gevriesdroogde kleding kon
als papier worden opgevouwen, kokend
water verdampte onmiddellijk, brandstof
had de consistentie van lijm en ijsjes lagen
zo op tafel te koop, terwijl groente en fruit in
speciale dekens werden verwarmd.”
De expeditie werd mogelijk gemaakt

door een beurs van Land Rover en de
Royal Geographical Society. Het doel
was om de sociale, culturele en fysieke
implicaties van de winter op de plaatselijke
gemeenschappen te onderzoeken en
verhalen uit het dagelijks leven in de extreme
kou op te tekenen.
De winter, zo maakte het team op uit
gesprekken met de bevolking en academici,
noopt tot een gedegen voorbereiding en
tot creatief denken. Zo dragen koeien in
Noordoost-Siberië speciale ‘beha’s’ om hun
uiers warm te houden. En in Jakoetsk hadden
automobilisten handige tips hoe je een auto
aanpast aan de extreme kou. Bijvoorbeeld
door een tweede glasplaat op de zijramen
aan te brengen. Het extra glas werd met
tape en schuimblokjes aan de ramen van de
Defender bevestigd maar bleek “uitermate
effectief.”
Voor anderen had de winter een meer
symbolische betekenis. “In het uiterste
noorden van Noorwegen en binnen de
poolcirkel betekent de winter niet duisternis
maar kleur: de laag staande zon kleurt de
horizon en luchten met het groen, rood en
paars van het noorderlicht”, aldus Aston.
“En voor de Skolt Sami in Noord-Finland
betekent de winter gewoonweg rendieren.
Ieder jaar drijven de Skolt duizenden
dieren de bossen uit, op zoek naar nieuwe
weidegronden. Deze drijfjacht is een
stille aangelegenheid die alleen wordt
onderbroken door knerpende rendierhoeven
in de sneeuw.”
Ondanks al deze verhalen, maakte het
feit dat de winter de kleinste details in het
leven radicaal kan veranderen de meeste
indruk volgens Aston. “Als fysicus en
meteoroloog stond ik er versteld van hoe
de extreme kou het bekende volledig kan
veranderen. Het was in Oymyakon alsof we
op een vreemde planeet waren gearriveerd.
Onder dergelijke omstandigheden worden de
details van het leven ineens fascinerend.”

GA MEE OP AVONTUUR
Meer Defender Journeys verkennen of uw
eigen avonturen delen? Ga naar
landrover.com/defenderjourneys

10

OL D

BON D

S T RE ET

LO ND O N

W1S

4 PL W W W .D AK S .C O M

www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

