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SAMENSTELLING JENS HOLIERHOEK

UPDATE UIT DE WERELD VAN STIJLVOL AUTORIJDEN

KONINGSKLASSE
ASTON MARTIN VANTAGE F1 EDITION
Na zestig jaar is Aston Martin weer als raceteam terug in de Formule 1. Met Sebastian
Vettel en Lance Stroll achter het stuur van
de AMR21 willen de Britten opnieuw furore
maken in de hoogste raceklasse. Beide
bolides zijn niet de enige Aston Martins op
de baan; het 108-jarige merk levert naast
Mercedes-Benz de safety- en medical cars.
En die auto’s krijgen weer een doorvertaling
naar de straatversies, Vantage en Vantage
Roadster F1 Edition geheten.
De van partner Mercedes-AMG overgelepelde
biturbo 4,0-liter V8 krijgt er voor de gelegenheid 25 pk bij, waarmee het totaal op 535 pk
komt. Het koppel bleef met 585 Nm echter
gelijk. Erg is dat niet, want de 0-100 km/h
sprint in pakweg 3,5 seconden laat niets te
wensen over. Aston Martin sleutelde onder
meer aan de achttraps transmissie (een

snellere respons) en zette de dempers en
veren een tandje harder. Het stuur reageert
voortaan nóg directer. De lichtmetalen wielen
met Pirelli-banden groeiden tot 21 inch. De
prominente spoilers zorgen voor tweehonderd kilogram aan neerwaartse druk.
In de voorkeurskleur Racing Green lijkt de F1
Edition sprekend op de safety car. Jet Black
en Lunar White zijn ook beschikbaar. In het
interieur is het tevergeefs zoeken naar de
rolkooi van de circuitversie. Nieuw zijn het
Obsidian Black-leder en het Phantom Grey
Alcantara. De contrasterende stiksels komen
in het limoengroen, zwart, Spicy Red of
Wolf Grey. En, hoe kan het ook anders, een
Formule 1-logo siert het binnenste van de
speciale Vantage.
astonmartin.com
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NIEUW KLEURTJE

ULTRABLAUW

De Zenith DEFY 21 kwam eerder uit in stemmig grijs – als
Land Rover Edition – en vorige zomer in ultraviolet. Nu
voeren de Zwitsers het hoogfrequentie-klokje deels uit
in blauw. Ultrablue om precies te zijn. Bijzonder aan het
13.100 euro kostende titanium uurwerkje is de ongekende
nauwkeurigheid van 1/100e van een seconde. Minstens zo
indrukwekkend: het El Primero 9004-mechanisme overlegt
een frequentie van 36.000 vibraties per uur (5 Hz).
De Zenith DEFY 21 Ultrablue is bovendien waterdicht
tot 10 atmosfeer.

zenith-watches.com

BESCHERMING IN STIJL

MONDBEDEKKING

Je doet je mondkapje haast met
plezier op wanneer ze zo fraai zijn
als de zijden kunststukjes van The
Outlierman. In een setje van drie
zit een blauw, britsgroen en bordeauxrood exemplaar, elk met
zijn eigen automotiefje. Deze nietmedische mondkapjes zijn uitwasen herbruikbaar. En is corona
straks eindelijk verleden tijd, dan
kun je het mondkapje gebruiken
als sierlijk pochet. Prijs: 89 euro
per drie stuks.
theoutlierman.com

HOLLANDS ITALIAANS

SUPERJACHT

Bij het horen van de naam Pininfarina denk je aan
klassiekers als de Alfa Romeo Giulietta en Ferrari
250 GT SWB. Minder bekend is dat het fameuze
ontwerphuis ook zijn handtekening zet onder
hogesnelheidstreinen en boten. Het nieuwste project is de Kairos, een hybride aangedreven superjacht. De Italianen doen het echter niet alleen. Het
Britse Lateral Naval Architects dacht mee, net als
de Nederlandse custom-jachtbouwer Oceanco. Zij
tekenden het 90 meter lange conceptmodel.
De specificaties en meer gedetailleerde beelden
volgen nog, maar er lijkt alvast voldoende ruimte
voor een helikopter op het voordek.

oceancoyacht.com
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IN TWEE TELLEN NAAR 100

DRASTISCHE DRONE

CIRCUITRIDDER

PAGANI HUAYRAR

Kent u de Pagani Zonda nog?
Vooral de luidruchtige Zonda
R staat ons nog goed op het
net- en trommelvlies. Diens
opvolger, de Pagani Huayra, is
na tien jaar trouwe dienst ook
toe aan zijn eigen R-versie. De
Italiaan schudt 850 pk uit zijn
6,0 liter V12 van MercedesAMG. En dat zonder turbo’s.
Door de koolstofvezel opbouw
(de monocoque bevat trouwens ook titanium) weegt de
Huayra R een luttele 1.050
kilogram. De bloedsnelle
Pagani mag alleen het circuit
op en kost 2,6 miljoen euro ex
belastingen. Pagani bouwt dertig stuks van de waarschijnlijk
laatste Huayra.
pagani.com

Supersnelle drones bestaan al. Maar nog niet als kant-en-klare consumentenversies. Daar brengt marktleider DJI verandering in met de DJI FPV. De
specs van het speelgoed voor volwassenen lezen haast als die van een
sportwagen: van nul naar honderd lukt in twee tellen. Verder bedraagt de
topsnelheid 140 km/h. De 795 gram zware DJI FPV is zó snel dat je een
extreem goede piloot met speciale videobril nodig hebt om hem te kunnen
besturen. Naast de bijgeleverde joystick kun je de zogenaamde ‘Motion
Controller’ bestellen, waarmee je de drone intuïtief het luchtruim in schiet.
De 12 megapixel camera maakt hoge resolutie-opnames mogelijk (4K).
Drone, bril, batterij en controller kosten samen 1.299 dollar. Voor aanvullende
intuïtieve bediening wordt nog eens 199 dollar gevraagd.
dji.com

VERDWIJNTRUC

C SEED M1

In 2009 richtte een aantal oud-Bang & Olufsen-managers het prestigemerk C Seed op. Het doel van de Oostenrijkers: entertainmentsystemen
bouwen die hun weerga niet kennen. De jongste aanwinst in het aanbod
past in dat plaatje. De M1 is een televisie met MicroLED-technologie en
heeft een diameter van 165 inch, 4,20 meter dus. En omdat de M1 best
wat ruimte inneemt kun je hem ook laten verdwijnen. Via een ingenieuze
constructie zakt het scherm letterlijk de vloer in. Het indrukwekkende
beeld van de M1 krijgt navolging in het geluid. Een aantal 250 Watt luidsprekers zorgt samen met een 700 Watt subwoofer voor een (extreem
luxe) bioscoopervaring. De C Seed M1 kost je 400.000 dollar, maar dan
krijg je wel een afwerking in zwart, zilver, goud of ‘titan’.
cseed.tv
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UITGESTREKTE CAMPER

HOOGSLAPER

ICONISCHE BRIL
FILMLOOKS

In de Italiaanse filmklassieker La Dolce Vita draagt Marcello Mastroianni een erg fijne,
tijdloze bril. En wie de ‘The Talented Mr. Ripley’ (ook in Italiaanse sferen) goed bekijkt,
ziet dat Jude Law precies eenzelfde exemplaar op zijn neus heeft. We hebben het over
de iconische Persol PO3260S. Het zonnebrilmerk brengt de kobaltblauwe versie van Law
nu opnieuw uit in een beperkte oplage van tweehonderd stuks, deze ultieme filmlook
kost je 260 euro. De PO3260S van Mastroianni kost 180 euro en is niet gelimiteerd.
Je kunt kiezen uit vier kleuren.
persol.com

De Chinese autobouwer SAIC – onder
meer de reanimator van het voorheen
Britse MG - is ook goed in de productie
van campers. En niet de minste. De
Maxus Life Home V90 Villa Edition
komt namelijk met een verrassing. De
camper strekt zich uit. Niet alleen in de
breedte, maar ook in de hoogte. Via een
ingenieuze constructie schuift er een
complete extra verdieping uit het dak.
En die extra etage is van alle gemakken
voorzien. De wanden zijn van een soort
glas dat je met een druk op de knop
dimt. Via spraakbediening stuur je het
licht aan. Alsof het de gewoonste zaak
van de wereld is, betreed je het 12,4
vierkante meter grote penthouse via
een lift. Een luxe badkamer en een
transparante OLED-tv zijn de andere
smaakmakers. Jammer genoeg levert
SAIC de Maxus Life Home V90 Villa
Edition voorlopig alleen in thuisland
China, voor omgerekend 350.000 euro.

saicmotor.com

EXTRAATJE VAN 24 PK
BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED

In ons maartnummer reed Thomas Bangma met een Bentley Continental GT die voorzien
was van een hoogst prettige V8. De Britse Grand Tourer is er nu echter ook als GT ‘Speed’.
Die verruilt de 4,0 liter V8 met 550 pk voor een 6,0 liter twaalfcilinder motor. Het vermogen stijgt gewillig mee naar 659 pk, oftewel 24 pk meer dan de vorige W12-uitvoering.
De Continental GT Speed laat de reguliere GT niet meteen alle hoeken van de kamer zien,
maar is duidelijk sportiever. Je accelereert niet in 4,0 maar in 3,6 seconden naar honderd
en de top ligt op 335 km/h, tegen 319 km/h voor de V8. De toegenomen dynamiek merk
je ook terug in het aangepaste onderstel en straffere (vierwiel)besturing. En zet je de rijmodus Sport aan, dan zorgt de vierwielaandrijving door een innige samenwerking met het
elektronisch sperdifferentieel voor meer grip. De nieuwe Speed-uitvoering herken je aan
z’n iets prominentere bumpers en dorpels en 22 inch wielen. In het interieur kies je voor
afwerkingen in walnotenhout of Dark Fiddleback Eucalyptus. Althans, als het standaard
Piano Black-fineer niet je smaak is.

bentleymotors.com
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AUTO’S VAN 007
THE DEFINITIVE HISTORY
De vertoning van de meest recente
Bond-film ‘No Time to Die’ laat nog
tot dit najaar op zich wachten. Zeker
is dat de blockbuster weer vol zit met
zowel klassieke als gloednieuwe Aston
Martins. Voor het boek ‘Bond Cars: The
Definitive History’ mocht auteur Jason
Barlow naar hartelust rondstruinen op
de filmset van de nieuwe Bond en kreeg
bovendien toegang tot de archieven van
de productiemaatschappij. Het resultaat
is een 336 pagina’s tellend boek met
nooit eerder vertoonde foto’s, interviews
en storyboards van en rondom diverse
Bond-auto’s. Alles onder het mom van
‘Live and let drive’. 17,78 euro
bol.com

NOSTALGIE
KNIPOOG NAAR DE BMW R7
Nu zijn wij van de vierwielers, maar dit pareltje
willen we u niet onthouden. Het Amerikaanse
NMOTO brengt Nostalgia uit: een eigentijdse
motorfiets met onmiskenbare retro-looks.
Inspiratie vormt de BMW R7, een prototype uit
1934. NMOTO neemt de eigentijdse BMW R
Nine T als basis en bouwt die, met behulp van
honderdvijftig met de hand vervaardigde onderdelen, om tot een motor in Art Deco-stijl. In
totaal zien tien stuks het levenslicht, waarmee
de vanafprijs van 278.000 dollar volgens de
fabrikant wordt gerechtvaardigd. NMOTO werkt
de special edition van de Nostalgia af met platinum en goud. Het zadel is van Louis Vuitton en
het centrale klokje van Cartier.
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