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MAAK VAN JE DROOM EEN WERKELIJKHEID.

Wie mij beter kent, weet dat ik niet direct het dromerige type ben.  
Eerder een man van aanpakken. Toch wil ik graag met u delen waarom 
ik het zo belangrijk vind dat wij allemaal dromen koesteren.

Wie droomt er niet van iets groots of iets leuks?  
Zonder het goed te beseffen, dromen wij allemaal van iets. Een mooie reis, 
een florissante zaak, een fijne job, … 

Voor mij zijn dromen een inspirator en motivator. Dromen kan helpen 
wanneer alles tegen lijkt te zitten. Dromen zijn de ideale brandstof om gedachten 
in daden om te zetten. De perfecte brandstof. CO2-neutraal, lokaal opgewekt, 
zonder nucleair afval, steeds hernieuwbaar en goedkoop. Kan het nog beter?

En wat is er mooier dan een droom die na hard werken omgezet wordt 
in realiteit? Wie droomt van een mooie wagen, droom niet langer. Want de 
laatste jaren heeft BMW diverse modellen gelanceerd die beantwoorden 
aan deze dromen. Naast rijplezier treden andere zaken naar de voorgrond, 
zoals technologie, veiligheid, duurzaamheid, comfort, … Met de ‘Power of Choice’ 
kiest u zelf de motorisatie die het best bij u past: 100% elektrisch, plug-in 
hybride, benzine, diesel. Met die diverse innovaties en de nieuwste BMW-
modellen maakt u in deze nieuwe editie van Daeninck magazine kennis.

Droom niet langer.  
Want wij helpen u graag verder aan uw volgende droomwagen.  

Dank u voor het vertrouwen in het BMW-merk  
en in het BMW Peter Daeninck team.

Veel leesplezier!

Peter Daeninck

BMW PETER DAENINCK

WESTERRING 27B (N60)  
9700 OUDENAARDE
T 055 33 70 80
F 055 33 70 89
info@daeninck.net.bmw.be

XAVIER DE COCKLAAN 48-50 
9831 SINT-MARTENS-LATEM
T 09 280 70 80
F 09 280 70 89
info@daeninck.net.bmw.be

—

OPENINGSUREN NAVERKOOP
Maandag tot vrijdag: 8u00-12u15  
en 13u15-18u00

OPENINGSUREN VERKOOP
Maandag tot vrijdag: 9u00-18u00 
Zaterdag: 10u00-17u00

Dromen zijn de ideale 
brandstof om gedachten 
in daden om te zetten.
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(*) Ogen op het doel en voeten stevig op de grond. Zo creëren we krachtige communicatie.  
Doelgericht en pijlsnel. Zonder afleiding. Met volle focus om jouw merk sterker te maken.  
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Let’s talk: hello@astrix.be

www.astrix.be
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toestemming van de uitgever. Aan de samenstelling 
van deze uitgave werd de uiterste zorg besteed, 
desondanks kan niet worden ingestaan voor de 
feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen 
gegevens. In geen geval kan er een juridische basis 
worden aan ontleend. De redactie en uitgever aan-
vaarden geen aansprakelijkheid voor de volstrekte 
juistheid en volledigheid van gegevens van de 
in deze uitgave opgenomen teksten.  
 
© 2012-2022 Daeninck Magazine.
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25% MINDER CO2
DANKZIJ GERECYCLEERD PLASTIC.

De groene golf van BMW reikt verder 
dan elektrisch rijden alleen. Zo zullen alle 
modellen vanaf 2025 gedeeltelijk voorzien 
zijn van bekleding gemaakt uit gerecy-
cleerde visnetten en touwen.

Het afvalmateriaal uit de maritieme 
industrie wordt dankzij een exclusief 
recyclingproces omgevormd tot synthe-
tische garen, die op hun beurt gebruikt 
worden in bijvoorbeeld de vloermatten 
van de BMW iX en de nieuwe BMW X1. 
Deze groene onderdelen hebben een 
koolstofvoetafdruk die zo’n 25% lager 
ligt dan hun tegenhangers gewonnen uit 
fossiele grondstoffen.

Daarnaast gaat BMW een stap verder 
door deze herwonnen materialen om te 
vormen tot plastic korrels, die dankzij 
spuitgiettechnologie de perfecte grond-
stof vormen voor sieronderdelen in zowel 
interieur als exterieur. Op die manier 
hoopt BMW Group tegen 2030 uitslui-
tend gebruik te maken van thermoplastics 
die voor minstens 40% uit gerecycleerde 
materialen bestaan. 
—

VAN OCEAANAFVAL
NAAR VLOERMATTEN.

BMW NEWS

DE NIEUWE GENERATIE Z4.
 
 
BMW lanceert de nieuwe versie van de Z4, 
de rasechte roadster die 20 jaar geleden werd 
geïntroduceerd en door het publiek prompt 
werd uitgeroepen tot Future Classic. De po-
pulaire soft-top combineert krachtige vier- en 
zescilindermotoren met een uiterst sportieve 
pose, en arriveert in de showroom met een 
uitgebreid pakket aan uitrustingen en opties.

 
 
Het opgefriste design van de tweezitter is 
beschikbaar in 3 nieuwe kleuren en krijgt een 
agressiever front met bredere mesh-nieren 
en luchtinlaten, nieuwe L-vormige achter-
lichten en een forse diffusor, en dynamische 
vouwlijnen die het rücksichtslose weggedrag 
van de roadster alle eer aandoen. Ook in het 
moderne interieur gaat onversneden adrena-
line hand in hand gaat met talloze innovaties 
op vlak van comfort en connectiviteit. Onze 
favoriet? De Twinpower Turbo BMW Z4 M40i 
met Shadowline-pakket, in het fonkelnieuwe 
Thundernight Metallic: handen op het stuur, 
haren in de wind, de nieuwe Z4 is een ravis-
sante roadster! 
—

KING OF THE ROADSTERS.
JONG GELEERD.

BMW GROUP BELUX SCHENKT 
VOOR 330.000 EURO AAN AUTO’S.
 
Om de automechaniekers van de toekomst kennis te laten 
maken met de nieuwste autotechnologie, schenkt BMW 
Group Belux 7 gloednieuwe BMW’s en MINI’s aan technische 
scholen over heel België. Die komen bovenop de 23 wagens 
die BMW vorig schooljaar al doneerde.

 
Daarmee breit BMW een ronkend vervolg aan de BMW 
Summer School in augustus, waarbij leraars en leerlingen van 
maar liefst 300 technische scholen uit heel België een week 
lang inzicht kregen in de nieuwste technologische snufjes. 
BMW technical training coördinator Charles Deboeck vertelt: 
‘Samenwerking met scholen is een win-winsituatie. Op deze 
manier kunnen leerlingen en leerkrachten aan de slag met 
nieuw didactisch materiaal en tegelijk krijgt de sector beter 
opgeleide studenten die sneller aan de slag kunnen.’’

Van een avontuurlijke MINI cabrio tot de superkrachtige BMW 
M2, de gedoneerde modellen zijn samen goed voor een cata-
loguswaarde van meer dan 330.000 euro.  
—

6 7DAENINCK MAGAZINE HERFST | WINTER 2022

BMW



▶

De volledig elektrische variant 
van de BMW 7 Reeks is gearriveerd. 
Binnen de reeks neemt de BMW i7 
xDrive60 de rol van vlaggenschip op 
zich, in de vorm van een elektrische 
luxelimousine zoals je die nog nooit zag.

BRON BMW AG

Het vlaggenschip van de BMW 7 
Reeks is voorzien van twee motoren, 
goed voor een vermogen van 544 pk 
en een maximumkoppel van 1.000 Nm. 
In 2023 komt er een i7 M70 uit 
met 660pk. 

ELEKTRISCH RIJPLEZIER MAAL 7.

7

9LENTE | ZOMER 2022DAENINCK MAGAZINE8

BMW



Al jaren zet BMW de stan-
daard op vlak van duurzaam-
heid en digitalisering in het 
luxesegment. Sinds kort 
volgt ook de meest ma-

jestueuze vierdeursreeks uit het gamma 
dezelfde lijn. De nieuwe BMW 7 Reeks 
combineert rijplezier met een onovertrof-
fen comfort en een nooit geziene digitale 
ervaring, waarin de volledig elektrische 
BMW i7 xDrive60 de hoofdrol speelt. 
Als groene luxeberline eist hij fier zijn plek 
op in de modellenfamilie, gewapend met 
een positieve blik op de toekomst van 
elektrisch rijden.

TWEE MOTOREN 
Het vlaggenschip van de BMW 7 Reeks 
is voorzien van een motor op de voor- en 
achteras, goed voor een gecombineerd 
systeemvermogen van 544 pk en een 
maximumkoppel van meer dan 745 Nm. 
Het krachtigste BMW-wegmodel ooit 
sprint in minder dan 4,0 seconden van 
0 naar 100 km/u, en brengt je met een 
volle batterijlading maar liefst 625 kilo-
meter ver. En het kan (binnenkort) nog 
krachtiger: in 2023 komt de i7 M70 uit, 
met een systeemvermogen van 660 pk!

SWAROVSKI-KOPLAMPEN
Die kracht uit zich in een imposante look, 
in lijn met de 7 Reeks-facelift van eerder 
dit jaar, te herkennen aan de grotere 
niergrille, optioneel aangevuld met het 
BMW Iconic Glow-pakket. Helemaal nieuw 
zijn de dun ogende koplampen, uitge-
rust met verfijnde Swarovski-kristallen 
en BMW Selective Beam, waarmee de 
koplampen de weg gericht verlichten. 
Het krachtige lijnenspel loopt via de 
elegante flanken naar achteren, waar ook 
het zijprofiel stevig bijgewerkt werd met 
strakke contouren. Als extra toets krijgt hij 
subtiele blauwe designelementen, exclu-
sief voor de BMW i7.

Op het gebied van ruimte verkent de 
BMW i7 xDrive 60 – letterlijk – nieuwe 
dimensies. De 48 extra millimeter in de 
breedte voelt gebalanceerd aan op de 
wielbasis van 3.125 millimeter. Zijn totale 
lengte van 5.391 millimeter maximaliseert 
de ruimte achterin tot een ware lounge en 
maakt in- en uitstappen nog makkelijker.

LEDER EN KASJMIR
Dat loungegevoel voel je binnenin in elke 
vezel, niet het minst dankzij de BMW 
Individual Merino-interieurbekleding in 
leder en kasjmierwol en de elektrisch 
verstelbare en verwarmbare com-
fortstoelen die optioneel uitgerust zijn 
met massage- en ventilatiefunctie voor 
zowel bestuurder als passagier. Met het 
Climate Acoustics Pack voorzie je ook de 
middenconsole en armsteunen van ver-
warming. Optioneel ga je voor een glazen 
panoramadak of de upgrade met het nog 
grotere Sky Lounge-dak, voorzien van 
fenomenale sfeerverlichting.

Hoogtepunt achterin is allicht het sublie-
me Theatre Screen: een panoramisch 
scherm van 31,3 inch met 8K-resolutie 
dat zich naar beneden uitstrekt vanaf het 
dak en de tweede zetelrij omvormt tot 
een exclusieve privébioscoop op wielen, 
uitgerust met Bowers & Wilkins Surround 
Sound System. 
▶

Hoogtepunt achterin is het sublieme 
Theatre Screen: een panoramisch 
scherm van 31,3 inch met 8K-resolutie 
dat de tweede zetelrij omvormt tot 
een exclusieve privébioscoop op wielen.
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TOUCHSCREENS 
IN DE PORTIEREN
Uiteraard vind je ook vooraan de laatste 
technologische innovaties. Zo draait de 
multisensoriële BMW iDrive interface 
op de nieuwste generatie van het BMW 
Operating System 8. Het volledig digitale 
BMW Curved Display, met een diameter 
van 37,8 cm, is opvallend makkelijk in 
gebruik, en wordt aangevuld door de inno-
vatieve BMW Interaction Bar, de verbeter-
de mogelijkheden van de BMW Intelligent 
Personal Assistant, de nieuwste versie van 
het BMW Head-Up Display en de voor 
het eerst beschikbare Augmented View-
functie op het informatiedisplay achter 
het stuur. Niet alleen op het dashboard 
vind je deze intuïtieve schermen, ook in 
de portieren verrast de BMW i7 xDrive 60 
met touchscreens.

De nieuwe 7 Reeks is even doordrongen 
van connectiviteit als de rest van de fa-
milie, dankzij  de optionele BMW Remote 
Software Upgrade, BMW Digital Key Plus 
waarmee je de auto ontgrendelt en start 
met je smartphone, of My BMW App 
waarmee je de volledige controle over je 
wagen neemt, de laadstatus opvraagt of 
de live camera gebruikt om te zien wat er 
zich afspeelt rond de wagen. Dankzij het 
5G-compatibel antennesysteem geniet je 
van een pijlsnelle connectiviteit. 
▶

FACTS & FIGURES

BMW i7 xDrive60
Elektriciteitsverbruik: 
19,6 – 18,4 kWh/100 km
Elektrisch rijbereik: 
590 – 625 km 
in de WLTP-testcyclus
Max. vermogen:  
400 kW (544 pk) 
Max. koppel: 
745 Nm

Dankzij de actieradius van 
625 kilometer verlopen lange 
ritten in de BMW i7 xDrive 60 
even comfortabel als stressloos.
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#BORNELECTRIC
Dankzij de actieradius van 625 kilome-
ter verlopen lange ritten in de BMW 
i7 xDrive 60 even comfortabel als 
stressloos. Dat heeft hij te danken aan 
een minimaal energieverbruik van 19,6 
tot 18,4 kWh/100 km. Clevere ingrepen, 
zoals zijn lichtgewicht chassis en recu-
peratief remsysteem, doen daar nog een 
schepje bovenop. 

Aan publieke laadpunten of een eigen 
laadpaal van 11 kW tank je op 1 uur 
en 38 minuten zo’n 100 kilometer rijbereik 
bij, met een snellader haal je die afstand 
op 6 minuten. Standaard wordt de BMW 
i7 xDrive 60 voorzien van een noodlader, 
waarmee je hem in eender welk stop-
contact plugt gedurende 8 uur voor 100 
kilometer extra rijplezier.  
—
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Upgrade exhausT sound & driving experience with heinz valve control

www.heinz-performance.com

WE GIVE YOUR BMW EXTRA POWER

x5 45e - 500hp guaranteed | 330e - 370hp guaranteed | M3 up to 650hp



Wie aan eindeloze wijnvelden denkt, denkt allicht niet snel 
aan Tsjechië. Toch moet de eeuwenoude wijntraditie van Zuid-
Moravië niet onderdoen aan die van Zuid-Europa. Bijna op 
de grens met Oostenrijk vind je wijndomein Lahofer, waar het 
bezoekerscentrum alleen al het bezoeken waard is.

TEKST DORIEN MARINUS | FOTO'S LAHOFER

WIJNEN IN MORAVISCH TOSCANE.

▶

Op het panoramisch wandeldak word je niet enkel 
getrakteerd op een degustatie, maar ook op een 
uitzicht dat tot in Oostenrijk reikt.
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Trekpleister voor menig architectuurliefhebber 
is de designbar in het bezoekerscentrum, waarvan 
het ontwerp geïnspireerd is op de klassieke 
Tsjechische wijnkelders.

De naam van de wijnmakerij 
is een ode aan houtsnijder 
Jan Lahofer. De ambachts-
man uit Dobšice, waar het 
wijndomein ligt, hieuw het 

adembenemend gedetailleerd bas-reliëf 
van niet alleen de bibliotheek in het dorp, 
maar ook van die van het vermaarde 
Strahovklooster in Praag. Het verhaal van 
de artiest uit een klein dorpje die mensen 
wereldwijd weet te bekoren met zijn lokaal 
vakmanschap vat de missie van de wijn-
makerij perfect samen.

Lahofer ligt net buiten Znojmo, een 
stad met een eeuwenoude wijntraditie. 
Het gloednieuw gebouw te midden van de 
U Hájku wijngaard met zijn 430 hectare 
siert het landschap nog maar sinds 2020. 
Binnenin vind je de productiehal van 
de exclusieve witte en rode vína en een 
bezoekerscentrum met onmiskenbaar oog 
voor esthetiek.

INSPIRATIE UIT DE KELDER
Trekpleister voor menig architec-
tuurliefhebber is de designbar in het 
bezoekerscentrum, waarvan het ont-
werp geïnspireerd is op de klassieke 
Tsjechische wijnkelders. De ribben in het 
gewelfd plafond lopen optisch verder op 
de parallelle rijen wijnranken waar je op 
uitkijkt door de panoramische vensters. 
Over de volledige breedte van de ruimte 
ontdek je de plafondschildering van Patrik 
Hábl, die met zijn rode, zwarte en beige 
verfstrepen de verscheidenheid van de 
Moravische terroir in beeld brengt. 
▶
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BETONNEN GOLF
Als een betonnen golf duikt dit gebouw 
op te midden van de glooiende heu-
vels zonder het landschap te verstoren, 
volgens architecten Ondřej Chybík en 
Michal Krištof dankzij het ontwerp dat 'na-
tuur en cultuur doet samenkomen in een 
langdurige symbiose, in een tijd waarin 
deze twee antagonistische krachten lijken 
te zijn'.

Langs het gebouw loopt een grote trap 
naar het dak, die dankzij zijn omvang 
dienst doet als amfitheater, waar in de 
zomer concerten, zomerbioscoopvoor-
stellingen en oogstvieringen georgani-
seerd worden. Eens op het panoramisch 
wandeldak van de wijnerij word je niet 
enkel getrakteerd op een degustatie, maar 
ook op een uitzicht dat tot in Oostenrijk 
reikt. Het impressionante gebouw werd 
genomineerd voor de Mies van der Rohe 
Award in 2022. 
▶
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Door te investeren in innovatie en vakmanschap kiest Pouleyn 
als familiebedrijf resoluut voor expertise en toewijding.  
Pouleyn is voor u de perfecte partner in uw out-of-the-box  
project. Uw klassevol en tijdloos design kan in samenwerking 
met Pouleyn uitgebouwd worden tot een architecturaal  
pareltje, waar warmte en esthetiek hand in hand gaan met 
functionaliteit. 

M E E S T E R L I J K 
M A A T W E R K



DE UITSTAP WAARD
Wie na een degustatie graag enkele fles-
sen mee naar huis neemt, kan in de winkel 
terecht voor een uitgebreide selectie, met 
Riesling, Veltlínské Zelené en Sauvignon 
op kop als meest kenmerkende varianten 
voor de Znojmo-regio. Lahofer giet zijn ex-
pertise jaarlijks in zo’n 800.000 flessen en 
is daarmee de derde grootste producent 
van Moravië. Niet onopgemerkt trouwens, 
want het wijnhuis won prijzen in tal van 
internationale competities.

Wie naar daar trekt, proeft ook best van 
al het moois dat Zuid-Moravië te bieden 
heeft, niet voor niets vaak gedubd als 
Moravisch Toscane. Je geniet er van de 
glooiende heuvels met wijnranken, maar 
dan zonder het massatoerisme. In de 
bredere regio kan je jouw dagen vullen 
met een ontspannen fietstocht door de 
wijnvelden, een bezoekje aan een van de 
vele kastelen of een trip naar een kalkgrot 
in een van de natuurdomeinen. Ook Brno 
op een uur rijden is als tweede stad van 
Tsjechië absoluut een bezoekje waard. 
—

Reserveer je degustatie via  
www.lahofer.cz
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“One cannot think well, love well, sleep

well, if one has not dined well.”

WEBS I TE
www.terrazzalatem.com
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Met een adembenemende 748 pk in 
de aanbieding is deze plug-in hybride 
het krachtigste M-model dat ooit uit de sportstal 
van BMW is gerold.

DE NIEUWE M MET X-FACTOR.

BMW XM
MET DE M
VAN MACHTIG. 

▶

BMW M wordt 50 en dat moet gevierd worden: 
enter de gloednieuwe XM, die het concept 
van de Sports Activity Vehicle naar eenzame 
hoogten van high-performance tilt. 
Een statement vol superlatieven.

BRON BMW AG
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De uitgebreid geüpdatete 
verbrandingsmotoren verhogen 
het rijplezier en verminderen tegelijkertijd 
brandstofverbruik en emissies.

EEN NIEUWE LEGENDE
Het compromisloos design van de XM 
verschilt amper van dat van de concept 
car die in 2021 werd voorgesteld in 
Miami Beach: futuristisch, scherp gelijnd, 
met brede en bonkige contouren die 
tegelijk eigenzinnig en brutaal aandoen. 
Het sportieve en futuristische ontwerp is 
vooruitstrevend te noemen – net als de 
prestaties trouwens – maar brengt ook 
subtiel hulde aan de originele M, de le-
gendarische M1. Die zie je onder andere 
terug in de goud-zwarte accenten, de 
klassieke buitenspiegels en de gegraveer-
de logo’s in de gedoken achterruit.  Toch 
heeft de XM een volstrekt eigen uitstra-
ling en legt hij nieuwe en interessante 
accenten in de designtaal van BMW. De 
speciale wielen (tot 23 inch), gestapelde 
uitlaten en de briesende neus laten er 
geen misverstand over bestaan: dit is 
geen sportversie van de X7, maar een 
riante en luxueuze performance car die er 
in alle omstandigheden stáát. 

GROENE KRACHTPATSER 
KRIJGT LABEL RED
Een imposante verschijning dus, tenzij 
je het gaspedaal beroert, want dan is ie 
wel degelijk verschwunden. De XM oogst 
het strak georkestreerde geweld van de 
nieuwe M Hybrid-aandrijflijn, een slim 
maar vooral serieus pittig een-tweetje 

tussen de vernieuwde 4,4-liter V8 en 
de in de 8-trapsautomaat geïntegreerde 
elektromotor van 145 kW, samen goed 
voor 653 pk en 800 Nm koppel. Kies je 
voor de doorontwikkelde Label Red-editie, 
die in 2023 op de markt verschijnt, dan 
wordt het de Titaan helemaal rood voor 
de ogen: met een gecombineerd sys-
teemvermogen van 748 paarden en een 
draaimoment van 1.000 Nm koppel is de 
XM Label Red het krachtigste M-model 
ooit ontwikkeld, en nu al de onbetwiste 
koning van de Autobahn.

EEN LICHTVOETIGE 
MASTODONT 
De massieve gestalte en de rauwe power 
van de XM worden in goede banen geleid 
door een uitgebalanceerd sportchassis 
dat de controle behoudt in alle situaties. 
De Professional-versie van de adaptieve 
M-ophanging is voorzien van elektronisch 
gestuurde dempers en actieve rolstabi-
lisatie en maken de xDrive nog perfor-
manter op en naast het asfalt. De XM 
is bovendien de eerste BMW die wordt 
uitgerust met Integral Active Steering en 
hij beschikt ook over het grootste gamma 
veiligheids-en rijhulpsystemen van alle 
M-edities ooit. Dit technisch vernuft zorgt 
voor een uitmuntende mix van sportivi-
teit, vastberadenheid en comfort, en een 
rijervaring zonder gelijke. 
▶

FACTS & FIGURES

BMW XM
Brandstofverbruik:  
1,6 - 1,5 liter/100 km
Elektriciteitsverbruik: 
30,1 - 28,9 kWh/100 km 
in de WLTP-testcyclus
CO2-emissies gecombineerd:  
36 - 33 g/km  
in WLTP-testcyclus
Vermogen: 480 kW (653 pk) 
(verbrandingsmotor van 
360 kW/489 pk en elektrische 
aandrijving van 145 kW/197 pk)
Sprint 0 – 100 km/u:  
4,3 seconden
Topsnelheid: 
250 km/u (begrensd)

BMW XM Label Red
Vermogen: 550 kW (748 pk) 
(verbrandingsmotor van 430 
kW/585 pk en elektrische 
aandrijving van 145 kW/197 pk) 
Max. koppel: 
1.000 Nm (verbrandingsmotor 
met max. 750 Nm en elektrische 
aandrijving met max. 280 Nm)
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ACTIEF ONTSPANNEN 
IN DE M-LOUNGE
Ook het interieur van de XM is ontworpen 
voor een maximale Freude am Fahren, 
zonder in te boeten aan exclusieve luxe 
en superieur comfort. De gestroomlijn-
de cockpit vestigt de aandacht steevast 
op de weg, met een suite M-specifieke 
snufjes die het strakke en multifunctionele 
design nog aantrekkelijker maken. Via het 
Curved Display en de slimme lay-out van 
de fysieke knoppen heeft de bestuurder 
alles binnen handbereik om de rijervaring 
tot in de kleinste puntjes te persona-
liseren. Nieuw is daarbij de M Hybrid-
schakelaar in de middenconsole, waarmee 
de aandrijvingen HYBRID, ELECTRIC en 
eControl kunnen worden geactiveerd, 
parallel aan de rijmodi.

Op puur elektrische kracht haalt de XM 
een indrukwekkend bereik van 88 km, 
met dank aan de lithium-ionbatterij van 
25,7 kWh. Leuk weetje: de bliksemsnelle 
maar volstrekt geruisloze acceleratie werd 
door de beroemde Hollywoodcomponist 
Hans Zimmer voorzien van een opzwe-
pende score met futuristische accenten, 
in lijn met het vooruitstrevend design.

Achterin kunnen passagiers genieten 
van een zee aan ruimte en comfort 
onder een schitterende driedimensionale 
sterrenhemel, waarin sculpturale patro-
nen oplichten met het sfeervol licht van 
100 LEDs. Er is keuze uit vier hoogwaar-
dige interieurbekledingen, met de nieuwe 
optie Vintage Leder voor de afwerking 
van de instrumenten- en deurpanelen. 
Aan interieuruitrusting en -opties uiteraard 
geen gebrek: nieuw ontworpen com-
fortstoelen, automatische klimaatregeling 
in vier zones, het Travel & Comfort-pakket 
en het Harman Kardon-boxen zijn allemaal 
standaard, al kunnen die laatste optioneel 
worden vervangen door het 1.500 watt 
sterke Diamond Surround Sound System 
van Bowers & Wilkins.  
— 
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Sleeplife® Gent
Rooigemlaan 563
T. 09 226 17 71
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Sleeplife® Gent-Oostakker
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T. 09 355 98 01 Naast afrit R4

Wij blijven bereikbaar tijdens de
wegenwerken - Extra parking bij WELDA
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 SENTIEN AUDIO.
BEENSTERKE SOUND.

Maar weinig wearables zo veelzijdig als Sentien Audio. 
‘s Werelds eerste smart open-ear koptelefoon verrast  
met een minimalistisch ontwerp en slimme functies.

TEKST DORIEN MARINUS | FOTO'S SENTIEN AUDIO

Dankzij zijn ergonomisch ontwerp 
en superelastisch titanium frame hou je hem 
overigens zonder problemen een hele dag aan.

Je favoriete muziek, podcasts of au-
dioboeken luisteren zonder de wereld 
buiten te sluiten? Het open-ear concept 
van Sentien werkt met innovatieve bone 
conduction-technologie, die geluids-
vibraties via het slaapbeen naar je 
gehoororgaan geleidt.

 

De beleving? Alsof je favoriete band een 
concert geeft in je cranium. De sound? 
Rijk en intens, maar volstrekt onschadelijk 
voor je trommelvliezen. 
▶
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Sentien haalde tijdens zijn 
Kickstarter-campagne al meer 
dan driekwart miljoen dollar op, 
en is nu beschikbaar als pre-order 
via hun website. Klinkt als muziek 
in je binnenoren.

Meer info
www.sentienhq.com

Met zijn gewicht van slechts 30 gram 
zou je al vergeten dat je hem draagt.

ELEGANT ONTWERP
Weg met het knullig design van de eerste 
generatie bone-conductors, die eruitzien 
alsof je bijklust in een callcenter. De stijl-
volle en minimalistisch uitziende Sentien 
is de wearable bij uitstek voor een stevige 
sportsessie, waarmee je vaarwel zegt 
tegen een knijpende hoofdtelefoon met 
zweterige oorkussens of in-ears die je 
gegarandeerd verliest tijdens het joggen – 
mooi meegenomen ook dat je het verkeer 
nog kan horen. 

Dankzij zijn ergonomisch ontwerp en 
superelastisch titanium frame hou je hem 
overigens zonder problemen een hele dag 
aan. Daardoor is hij ook op kantoor je bes-
te vriend, en dankzij de noise-cancelling 
microfoon klink je kristalhelder in je calls. 
Met zijn gewicht van slechts 30 gram zou 
je al vergeten dat je hem draagt.

12 TOUCH-COMMANDS
Naast een elegant ontwerp verrast 
Sentien met innovatieve functies, zo-
als een intuïtieve touch-bediening met 
12 commands via twee touchpads waar-
mee je scrollt door je tracklist, het volume 
regelt of je favoriete telefoonassistent op-
roept. In de bijhorende app bepaal je van 
welke smartphone-apps je een melding 
krijgt, waardoor je even geconnecteerd 
bent als met een smartwatch, maar dan 
zonder de afleiding van een schermpje. 
Met een batterij die een etmaal mee-
gaat en op een uur weer opgeladen is, 
heb je jouw nieuwe favoriete tech-gadget 
gevonden. 
—
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Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Uw lokale expert voor Gent-Zuid en wijde omgeving!

Gavere
Imposante, volledig gerenoveerde eigendom 
op 7.464 m² met commerciële mogelijkhe-
den en een bruikbare opp. v. +/- 1.000 m² . 

Tel: 09 282 42 00

Sted. inl. in aanvraag
EPC: nvt - Bouwkundig erfgoed

E&V ID W-008MQS

Oosterzele
Mooie woning op 2.950 m² met een bew. 
opp. van 240 m² en omvat o.a. 3 slpkrs, 2 
bdkrs, ruime leefruimte, kkn, garage, tuin, ...
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv             
EPC: 240 kWh/m² - UC 2378793

E&V ID W-02NTZQ

Berlare
Exclusief penthouse met fenomenaal uitzicht op 
het Donkmeer. De penthouse heeft een bew. opp. 
van 204 m², 106 m² terras omvat o.a. 2 slpkrs, ...
Sted. inl. in aanvraag              
EPB: 168,45 kWh/m² - UC 42003-G-2009/231

E&V ID W-02QC05

Oosterzele
Authentieke woning op 1.381 m² met een 
bew. opp. van 319 m² en omvat o.a. 5 slpkrs, 1 
bdkr, ruime leefruimte, kkn, garage, tuin, ...
Sted. inl. in aanvraag             
EPC: 237 kWh/m² - UC 2595991

E&V ID W-02KY9P

Merelbeke
Ruime villa met prachtig zicht op 1.371 m² met een 
bew. opp. van 265 m² en omvat o.a. 3 slpkrs, 1 bdkrs, 
kkn, liv., zonnige tuin met zwembad en terras, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPB: 389 kWh/m² - UC 2262200

E&V ID W-02O78J

De Pinte
Kasteelvilla met feestzaal, gekend als “Kasteel
Sanderling”, op 4.529 m² met een bruik-
bare opp. van 760 m² en een ruime parking
Sted. inl. in aanvraag
EPC: nvt

E&V ID W-02JA5D

Astene (Deinze)
Parel aan de Leie op 1.521 m² met een bew. opp. van 434 m² en omvat o.a. open 
leefruimte, kkn, TV-salon, 5 slpkrs, 2 bdkrs, bureau, zwembad, prachtig terras, ... 
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv
EPC: 120 kWh/m² - UC 2681612

E&V ID W-02Q5DY

Sint-Martens-Latem
Uitzonderlijke historische gerenoveerde villa: ‘De Latemse Kluis’ op 4.685 m²
met een bew. opp. van 600 m². De villa omvat o.a. 3 slpkrs, 3bdkrs, ... 
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Vv             
EPB: K-peil: 48 - E-peil: 87

E&V ID W-02QJ9F
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DERDE GENERATIE BMW

X1.NIEUWE 
DIMENSIES.

Groter. Gedurfder. Uitermate geavanceerd.  
De derde generatie BMW X1 (U11) werd van de grond af 
opgebouwd en zet een nieuwe standaard in het premium 
segment. De compacte maar breed inzetbare SAV biedt 
een ruime keuze mild- en plug-in hybrid aandrijflijnen en is voor 
het eerst beschikbaar in een volledig elektrische variant, de iX1.

BRON BMW AG

▶

Deze imposante Benjamin spreekt 
klare en kloeke designtaal: het kleine 
broertje is volwassen geworden.
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Het prominent front  
en de uitlopende 
wielkasten geven  
de allrounder  
een onverzettelijke look.

Het geslaagde ontwerp 
maakt een krachtig 
en sportief statement, 
met een potige presence 
die niet moet onderdoen 

voor de grotere SAVs van BMW. Deze 
imposante Benjamin spreekt klare en 
kloeke designtaal: het kleine broertje is 
volwassen geworden.

EEN INDRUKWEKKENDE 
INSTAPPER 
De nieuwe BMW X1 is een Sports 
Activity Vehicle in kloppend hart en 
(onmiskenbare) nieren. Het prominent 
front en de uitlopende wielkasten geven 
de allrounder een struise en onverzette-
lijke look, die wordt doorgetrokken langs 
de dynamische daklijn en minimalistische 
deurpartijen met geïntegreerde grepen. 
De slanke achterruit en gewelfde bumper 
vormen het brandpunt van het horizontale 
X-design achteraan, fraai geflankeerd door 
de sculpturale 3D-ledlichten die de X1 
zijn brede schouders geven. De stoere 
contouren worden extra kracht bijgezet 
door een reeks sportieve stijlaccenten, 
zoals de chromen strips in de luchtinlaten, 
en afgerond met imposante alu-wielen, 
voor het eerst beschikbaar als 20-inchers 
met Frozen-finish. Ook de prachtige 

lakkleuren stralen lifestyle en avontuur uit: 
eyecatchers als Cape York Green, Storm 
Bay Metallic en Sunset Orange geven de 
wagen een exclusief aura.

RUIMER EN RIANTER  
UITGERUST
Ook het interieur is ruimer geworden, 
waardoor de premium SAV ook een 
bijzonder praktische auto is geworden.  
Gezinnen en buitensporters zullen de 
verschuifbare en gemakkelijk configureer-
bare achterbanken appreciëren, en met 
een kofferinhoud van maar liefst 540 liter 
(max. 1.600 liter) komt de nieuwe X1 
aardig in de buurt van zijn grotere broers. 
In de comfortabele cockpit wordt de be-
stuurder begroet door het gestroomlijnde 
Curved Display met het intuïtieve iDrive 
8-touchsysteem, de zwevende midden-
console met geïntegreerde bediening, 
en een speciaal ontwikkelde smartpho-
ne-tray voor laden on the go.  De nieuwe 
multifunctionele stoelen in geperforeerde 
Sensatec-bekleding of prachtig Vernasca-
leer blinken uit in dynamisch zitcomfort 
en vertalen de driver focus naar het 
leren sportstuur, dat standaard is. Verder 
worden alle X1-modellen uitgerust met 
intelligente dubbele klimaatregeling, een 
regensensor met automatische lichtacti-

DE BMW-BESTSELLER 
HERUITGEVONDEN.

vatie, 4 USB-C poorten voor superieure 
connectiviteit, en een brede waaier aan 
innovatieve rijhulpsystemen die een grote 
stap voorwaarts zetten op het vlak van 
comfort en veiligheid.

VAN EFFICIENT DYNAMICS 
TOT VOLLEDIG ELEKTRISCH 
De nieuwe X1, die wordt gebouwd in 
Regensburg, biedt een ruime keuze aan 
uitgekiende aandrijflijnen die uitblinken in 
efficiëntie en dynamiek. De verbrandings-
motoren zijn van de nieuwe, modulaire 
lichting Efficient Dynamics en worden 
voorzien met BMW’s 2de generatie 
48V mild-hybrid technologie, die een 
elektromotor koppelt aan de zeventraps 
Steptronic-automaat voor maximale 
energierecuperatie. Klanten hebben de 
keuze uit drie- of viercilinders (standaard 
met xDrive) in zowel benzine (de sDrive18i 
en xDrive23i) als diesel (de sDrive18d 
en xDrive23d). Naast de Verbrenners 
zullen er in de nabije toekomst ook PHEV-
modellen worden gelanceerd met de 5de 
generatie van het eDrive-systeem, dat 
garant staat voor een hogere efficiëntie, 
snellere laadtijden en een groter bereik. 
Welke krachtbron je ook kiest, de X1 be-
looft een zuinige en zinderende rijervaring 
die je mag verwachten van een BMW. 
▶
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De nieuwe X1 niet alleen een gerieflijke 
cruiser, maar ook de perfecte kompaan 
voor het betere bochtenwerk.

FACTS & FIGURES

BMW X1 sDrive18i
Brandstofverbruik:  
7,0 – 6,3 liter/100 km
CO2-emissies gecombineerd:  
158 – 143 g/km  
in WLTP-testcyclus
Vermogen: 100 kW (136 pk) 
(driecilinder benzinemotor)

BMW X1 xDrive23i
Brandstofverbruik:  
7,2 – 6,5 liter/100 km
CO2-emissies gecombineerd:  
162 – 146 g/km   
in WLTP-testcyclus
Vermogen: 160 kW (218 pk) 
(150 kW/204 pk driecilinder 
benzinemotor en geïntegreerde 
14 kW/19 pk elektromotor)

BMW X1 xDrive18d
Brandstofverbruik:  
5,5 – 4,9 liter/100 km
CO2-emissies gecombineerd:  
145 – 129 g/km   
in WLTP-testcyclus
Vermogen: 110 kW (150 pk) 
(viercilinder dieselmotor)

BMW X1 xDrive23d
Brandstofverbruik:  
5,4 – 4,8 liter/100 km
CO2-emissies gecombineerd:  
141 – 125 g/km   
in WLTP-testcyclus
Vermogen: 155 kW (211 pk) 
(145 kW/197 pk viercilinder diesel-
motor en geïntegreerde 14 kW/19 
pk elektromotor)

BMW iX1 xDrive30
Vermogen: 230 kW (313 pk) 
(2 geïntegreerde elektromotoren)
Verbruik: 18,2 – 16,4 kW/100 km
Bereik: 413 – 438 km 
in WLTP-restcyclus
Laadtijden: in 10 min tot 120 km* 
rijbereik (High Power Charging)  
/ in 29 min tot 80% rijbereik 
(openbare snellaadstations)
Sprint 0 – 100 km/u:  
5,7 seconden

 
* Voorlopige gegevens

BMW IX1 XDRIVE30:  
EEN MIJLPAAL VOOR HET MERK
De ster van de line-up is ongetwijfeld 
de iX1 xDrive30, de allereerste volle-
dig elektrische en vierwielaangedreven 
BMW in het compact premium seg-
ment. Dit aerodynamisch vlaggenschip 
wordt aangedreven door twee krachtige 
elektromotoren op de voor- en achteras 
die samen 313 pk en 494 Nm koppel 
produceren. De krachtige en altijd soepele 
aandrijftechniek, die ook terug te vinden 
is in de BMW i7, maakt gebruik van een 
verzonken hoogvoltage-accu met snel-
laadtechnologie, goed voor een bereik van 
417-440 km. De perfect georchestreerde 
interactie tussen de elektrische aandrijving 
en het geraffineerd AWD-systeem zorgt 
voor ongeëvenaarde tractie en stabiliteit 
onder alle omstandigheden. En dan is er 
nog de opwindende boost-functie: een 
adrenaline-shot die nooit gaat vervelen, 
zeker niet na een groen licht.

SPORTS ACTIVITY MEETS 
SENSATIONEEL RIJPLEZIER
De X1 is meer dan ooit een uit de kluiten 
gewassen SAV geworden, maar het is en 
blijft een BMW. De feedback van het stuur 
is als vanouds lenig en direct, en ondanks 
het hoge comfort (en dito koetswerk) 
moet de potige jongen nauwelijks inboe-
ten aan sportiviteit en rijplezier. Het stijf 
maar gesofistikeerd chassis, de langere 
en bredere wielbasis, en slimme tweaks 
aan de voor- en achteras maken van de 
X1 niet alleen een gerieflijke cruiser, maar 
ook de perfecte kompaan voor het betere 
bochtenwerk. Andere upgrades zijn onder 
andere het geïntegreerd remsysteem en 
extra lift-specifieke demping op de vooras, 
terwijl ook de optionele M-ophanging van 
nieuwe prestatiebevorderende snufjes 
werd voorzien. Geruisloos in de stad, 
behendig in de bergen, en ongemeen 
comfortabel op de snelweg: de X1 is een 
echte allrounder, dus doet ie het allemaal. 
—
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SENSUM 
GENT.

▶

In 2021 ruilden Maurice de Jaeger  
en Deborah Hellburg het mondaine Knokke in 
voor de groene rand van Gent. Een statig kasteel 
werd er de nieuwe thuisbasis voor Sensum, 
het zinnenprikkelend concept van het Nederlandse 
koppel. Hoewel het decor veranderd is, 
biedt het restaurant nog steeds een totaalervaring 
die fijnproevers weet te bekoren.

TEKST DORIEN MARINUS | FOTO'S SENSUM

Sensum speelt zich af achter de 
elegante, witte façade van het 
voormalig Kasteel Hanus in 
Sint-Denijs-Westrem, een ar-
chitecturale parel in Louis 

Seize-stijl. Hier, in de schaduw van AZ 
Maria Middelares, worden gasten opge-
wacht door chef Maurice en sommelière 
Deborah, die het historische gebouw om-
toverden tot een gastronomische hotspot. 

KLASSIEK EN REBELS
De ster van de show is niet zozeer het 
prachtig gerenoveerde kasteel, wel zijn 
moderne keuken mét aangepaste wijnen. 
De geïnspireerde creaties van Maurice – 
die het vak leerde bij die andere culinair 
begaafde Zeelander, Sergio Herman – 
maakten al furore in Knokke: elegante en 
eigenzinnige gerechten, piekfijn bereid 
met hoogwaardige en seizoensgebonden 
ingrediënten, fris en oogstrelend gepre-
senteerd. De uitgebreide wijnselectie van 
gastvrouw Deborah rondt het exclusieve 
plaatje perfect af. Gasten kunnen rekenen 
op een mooie en vaak verrassende mix 
van klassiek en rebels, in volmondige 
harmonie met de prachtig gerenoveerde 
setting.  

De culinaire chemie van het koppel bleek 
een succesformule: koksmutsen bij Gault 
& Millau, met stip in de Michelin-gids, 
meermaals uitgeroepen tot nieuwkomers 
van het jaar. Geen wonder dat hun restau-
rant aan zee, toen nog Vinum & Sensum, 
al snel uit zijn voegen barstte. Het oude 
kasteel op de cisterciënzer-site was de 
ideale bestemming om de droom verder 
uit te bouwen, met plaats voor meer 
gasten, maar ook feesten en conferenties, 
en een fraai terras aan de kasteelvijver. De 
ervaring is nog steeds signature Sensum: 
de open keuken van Maurice en zijn team 
is een eiland van opwinding en bedrijvig-
heid, terwijl Deborah glimlachend tussen 
de tafels wervelt, enthousiast en uitgaand, 
wijnen in de aanslag. 
▶

SMELTKROES VAN SMAAK.
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ZEEUWSE ROOTS
Je kan er à la carte eten, of kiezen uit 
afgewogen menu’s, een ontdekkingsreis 
vol smaken en texturen. De sfeer is licht 
en luchtig, de gerechten zijn dat ook. 
De chef doet wonderlijke dingen met 
nobele producten als Wagyu en patrijs, 
maar blijft trouw aan zijn Zeeuwse roots: 
naast de gerookte paling met foie-gras, 
zeebaars geflankeerd door aardpeer met 
vanille en de heerlijke zonnevis, kon de 
nederige mossel niet op het appèl ontbre-
ken. Hier te degusteren als frisse starter 
met curry, venkel en selder. Scherp en 
zinderend, en op een heel ander niveau. 

De lovende recensies en volgeboekte 
agenda spreken boekdelen. Wie gaat tafe-
len bij Sensum weet: er bloeit iets moois 
in Gent. Maar dat wisten Maurice en 
Deborah al. In deze stad kwamen ze el-
kaar tegen. De rest is geen geschiedenis, 
maar een verhaal dat elke dag opnieuw 
wordt herschreven. Wining and dining, 
in een klein wit kasteel in de groene rand 
van Gent. 
—

Reservaties via 
www.sensumgent.be

De chef doet wonderlijke dingen 
met nobele producten als Wagyu en patrijs, 
maar blijft trouw aan zijn Zeeuwse roots.
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VERTREK 
DEZE WINTER 

OP CRUISE

RESERVEER UW CRUISE
op  02/899 84 00 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30), via info@rivagesdumonde.be 

of contacteer uw reisagent • www.rivagesdumonde.be

In Egypte op een zeilboot langs de oevers van de Nijl, 
op de Mekong geflankt door suikerriet of doorheen de prachtige landschappen van Oman, 

ontdek kleinschalige aanleghavens en archeologische sites.

Oman De mythische Nijl op een dahabya Langs de oevers van de Mekong

ONTDEK 
DEZE CRUISES
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met uw bedrijf te adverteren 
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Neem vrijblijvend contact op met 
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Onze volgende editie verschijnt 
in het voorjaar van 2023.

www.daeninckmagazine.be
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