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Succesformule.

Voor het eerst in de geschiedenis van het merk in België was BMW 
drie maanden op rij de onbetwiste marktleider in aantal inschrijvingen 
van nieuwe wagens.

Geluk, toeval? Neen, dit is geen toeval, maar het stemt mij wel gelukkig.

Al sinds 2006, met de introductie van het ‘Efficient Dynamics’ concept, 
ijvert BMW voor een duurzame mobiliteit. Toen milieubewustzijn 
en klimaatopwarming enkel bekend waren bij een kleine minderheid en de 
massa nog scheef keek naar de ‘geitenwollen sokken’. Al ruim 15 jaar kaapt 
BMW de ‘Dow Jones Sustainability’ prijs weg in de categorie Automotive.

Jaar na jaar werden bestaande technologieën geperfectioneerd, 
nieuwe wegen afgetoetst aan conjunctuur, infrastructuur, marktgegevens. 
In 2013 lanceerde BMW zijn eerste BEV (vol-elektrische) stadswagen, 
de i3. Ondanks moeilijke marktomstandigheden met een ontoereikende 
laadinfrastructuur voorop, werd dit radicaal nieuwe concept in de markt 
gezet. Geen aanpassing van een bestaand model, maar een consequente 
lichtgewicht ontwikkeling met gebruik van milieuvriendelijke materialen, 
geproduceerd op een CO2-neutrale basis.

De afgelopen jaren ontwikkelde BMW in nagenoeg alle modelreeksen 
een hybride versie om tegelijk tegemoet te komen aan de intussen 
veralgemeende verzuchtingen naar schonere auto’s en anderzijds ‘Freude 
am Fahren’ te geven, ondanks de nog steeds beperkte laadinfrastructuur.

Deze slimme plug-inhybrides maken als ‘connected car’ gebruik van 
alle beschikbare data om een optimale mix van aandrijvingen te sturen. 
Op basis van uw route wordt naast de snelste ook de meest ecologische 
route voorgesteld. Wanneer de navigatie ziet dat er een LEZ (lage-
emissiezone) op uw route ligt, zal de batterij maximaal ingezet worden 
in deze zone en gespaard worden op grote wegen buiten de centra.

Het bewustzijn dat deze hybridisatie een logisch onderdeel vormt 
van de elektrificatie is duidelijk doorgedrongen bij het grote publiek.  
De cijfers liegen er dan ook niet om: voor de derde maand op rij is 
BMW het merk met het grootste aandeel nieuwe wagens in België. 
Een marktaandeel van 10,3% is een historisch record.

Een oude wijsheid uit de marketing stelt: “de markt heeft altijd gelijk”.

Dank u wel!

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

Al sinds 2006, 
met de introductie 
van het ‘Efficient 
Dynamics’ concept, 
ijvert BMW voor een 
duurzame mobiliteit.
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BMW NEWS
BELGISCH RECORD VERPULVERD
BMW TRIMESTER LANG MARKTLEIDER
 
Het succes van het geëlektrificeerde gamma 
van BMW duwt het marktaandeel naar 
een historisch record. Voor het eerst in 
haar geschiedenis was BMW in België drie 
maanden op rij de onbetwiste marktleider 
in aantal inschrijvingen van nieuwe wagens.

“De ongeziene modellenwissel van de voor-
bije jaren, samen met de snelle elektrificatie, 
weerspiegelen zich in deze recordcijfers”, 
stelt CEO Eddy Haesendonck van BMW 
Group Belux. “Door de beschikbaarheid van 
elektrische en plug-in-hybride modellen in 
het hele gamma beschikt één op de drie 
nieuw ingeschreven BMW’s vandaag over 
een stekker. 

 
De recente komst van de elektrische iX3, 
en de lancering dit jaar van de elektrische 
BMW i4 en de elektrische BMW iX zullen de 
trend naar meer volledig elektrische wagens 
verder versterken.”

In de eerste drie maanden van 2021 schre-
ven de Belgen samen 12.313 BMW’s in, 
goed voor een historisch hoog marktaandeel 
van 10,3 procent. In de maand maart wer-
den er 4.359 nieuwe BMW’s ingeschreven 
in België. —
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HET HART 
OP DE JUISTE PLAATS
BMW GROUP IN DE BRES 
VOOR ZIEKE KINDEREN
 
Alle Belgische en Luxemburgse 
BMW-, MINI- en BMW Motorrad-
dealers en invoerder BMW Group 
Belux deelden BMW- en MINI-
trapauto’s en ander speelgoed 
uit aan kinderziekenhuizen in 
heel België. 

Door de coronacrisis heeft 
iedereen het moeilijk, maar voor 
kinderen die in het ziekenhuis 
verblijven is de situatie extra 
zwaar. Daar komt nog bij dat 
bezoek vaak niet of nauwelijks 
mogelijk is. “Tijdens de eerste 
lockdown stelden we auto’s ter 
beschikking van zorgpersoneel 
in de ziekenhuizen. Via die 
contacten zagen we toen hoe 
moeilijk het was voor de kinder-
afdelingen”, vertelt CEO Eddy 
Haesendonck van BMW Group 
Belux. “Daarom zetten we samen 
met onze 72 dealers deze actie 
op in de tweede lockdown.”

 
Tijdens de sluiting van hun eigen 
showrooms verdeelden de BMW- 
en MINI-dealers 300 trapauto’s 
en ander speelgoed van BMW, 
MINI en BMW Motorrad in 100 
ziekenhuizen en instellingen met 
een kinderafdeling. Ook lokale 
BMW-partner Peter Daeninck 
– van Oudenaarde en Sint-
Martens-Latem – overhandigde 
wagentjes aan de kinderen van 
de pediatrische afdelingen van 
het AZ Oudenaarde en het AZ 
Maria-Middelares. —
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SNELLE FIETSEN, 
SNELLE WAGENS
BMW EN FLANDERS CLASSICS 
SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR
Wielerliefhebbers hebben het misschien 
al gemerkt: BMW Belux is sinds 2021 
de nieuwe officiële wagenpartner van 
Flanders Classics, de organisator van gro-
te wielerwedstrijden als Gent-Wevelgem 
en de Ronde Van Vlaanderen. “Voor deze 
nieuwe samenwerking met BMW zijn we 
uiteraard enorm dankbaar”, zegt Flanders 
Classics CEO Tomas Van Den Spiegel.

“We zijn erg trots om hen als nieuwe 
partner voor onze wedstrijden voor te stel-
len en met zo’n mooi merk te mogen 
samenwerken.”

BMW Belux zal de wedstrijdwagens 
tijdens de voorjaarswedstrijden van 
Flanders Classics voor de komende vijf 
seizoenen voorzien. De aangeboden vloot 
biedt betrouwbare ondersteuning op de 
veeleisende parcours die bol staan van 
typisch Vlaamse kasseien. —

SNEAK PEEK 
EEN BLIK OP 
DE ALLEREERSTE 
VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE 
BMW i4
In maart werd op de jaarlijkse conferentie van BMW 
Group in München de nieuwe BMW i4 onthuld, een 
volledig elektrische vierdeurs Gran Coupé die in de 
loop van 2021 op de markt komt.  

De BMW i4 wordt gekenmerkt door zijn verfijnde 
balans van typische BMW sportiviteit, comfort 
en duurzame prestaties, uniek in zijn segment. 
De BMW i4-modellenlijn zal beschikbaar zijn in 
verschillende versies met een actieradius tot 590 
km (WLTP). Met een vermogen tot 390 kW/530 
pk accelereert hij van 0 naar 100 km/u in ongeveer 
4 seconden.

“Met zijn sportieve looks, de beste rijdynamiek in 
zijn klasse en zijn emissievrije rijplezier is de BMW 
i4 een echte BMW. Hij laat het hart van BMW nu 
volledig elektrisch kloppen”, aldus Pieter Nota van 
BMW AG. Meer details over de BMW i4 volgen in 
de komende weken. —
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DOELEN BEHALEN
BMW GROUP 
INVESTEERT IN CO2-VRIJE 
STAALPRODUCTIE
BMW investeert via het BMW i Ventures-fonds in een innovatieve  
methode voor CO2-vrije staalproductie, ontwikkeld door 
de Amerikaanse start-up Boston Metal. De investering maakt deel uit 
van de verregaande duurzaamheidsinspanningen van de BMW Group 
om de CO2-uitstoot in het hele leveranciersnetwerk aanzienlijk  
te verminderen.

“We identificeren systematisch de grondstoffen en onderdelen in 
ons leveranciersnetwerk met de hoogste CO2-uitstoot bij productie. 
Staal is daar één van, maar het is van vitaal belang voor de auto-
productie. Daarom hebben we ons ten doel gesteld de CO2-uitstoot 
in de toeleveringsketen van staal voortdurend te verminderen. 
Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot ongeveer twee miljoen ton lager 
liggen dan vandaag”, aldus Dr. Andreas Wendt van BMW AG. 

Met zijn veelzijdige eigenschappen is staal een van de belangrijkste 
materialen in de autoproductie. Zelfs met de spectaculaire opmars 
van elektromobiliteit zal staal belangrijk blijven voor autocarrosserieën 
en -onderdelen. De BMW Group-persfabrieken in Europa verwerken 
meer dan een half miljoen ton staal per jaar. —

DEAL MET 
DE TOEKOMST
BMW GROUP BELUX 
KONDIGT ALLEREERSTE 
E-SPORTS 
SPONSORSHIP AAN
BMW Group Belux sluit een sponsorovereenkomst met Sector 
One, het beste Belgische e-sports team. Daarmee mikt BMW 
op de naar schatting één miljoen Belgen die geboeid zijn door 
het snelgroeiende fenomeen van e-sports, waarbij spelers 
elkaar online bekampen in simulatiegames. 
“Door dit sponsorship zullen de spelers van Sector One niet 
alleen in stijl kunnen afreizen naar de verschillende toernooien 
en evenementen, we gaan ze ook actief ondersteunen om 
ervoor te zorgen dat het team en de spelers zich nog verder 
kunnen profileren”, verduidelijkt marketingdirecteur Ewoud 
Van der Heyden van BMW Group Belux. 

De samenwerking met Sector One is de eerste Belgische 
e-sports-overeenkomst van BMW, maar internationaal is het 
merk al jaren sterk betrokken bij e-sports, een sector die aan 
populariteit blijft winnen. Al in 2017 trok BMW de aandacht 
van de e-sports-wereld als officiële partner van de European 
League of Legends-finale in Parijs. —
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DE 
ELEKTRISCHE 
EFFICIËNTIE 
VAN DE

BMW iX3

HET BEGIN 
VAN EEN NIEUW 
TIJDPERK

▶

De BMW iX3 zet een nieuwe standaard 
voor emissievrij rijplezier. Het allereerste 
volledig elektrische BMW Sports Activity 
Vehicle brengt het beste van twee 
werelden samen: de rijdynamiek 
en premiumkwaliteit van de BMW X3 
met de verhoogde prestaties 
en efficiëntie van de vijfde generatie 
eDrive-technologie.

BRON BMW AG
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Overtuigend, opvallend en volledig 
elektrisch: de BMW iX3 zet volop in 
op een energieke toekomst.
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Met een riant rijbereik 
tot 460 km en een 
stroomverbruik vanaf 
18,6 kWh/100 km zet de 
BMW iX3 nieuwe maatsta-

ven. De nieuwe eDrive-technologie zorgt 
voor de kenmerkende BMW-rijdynamiek, 
gecombineerd met uitstekende efficiëntie 
en een opmerkelijk grote actieradius in 
verhouding tot het gewicht. Dankzij de  
intelligente producten en op maat ge-
maakte diensten van BMW Charging gaat 
het opladen gemakkelijker, sneller en  
efficiënter dan ooit. Overtuigend, opval-
lend en volledig elektrisch: de BMW iX3 
zet volop in op een energieke toekomst.

VIJFDE GENERATIE EDRIVE
De BMW iX3 is de eerste puur elektri-
sche SAV én het eerste model met de 
vijfde generatie eDrive-technologie. Die 
nieuwe technologie is de sleutel tot de 
duurzaamheid van elektrische auto’s. 
Ze is het resultaat van onophoudelijke 
ontwikkeling van BMW EfficientDynamics 
en van meer dan tien jaar ervaring met 
elektromobiliteit. Alle onderdelen van 
de BMW eDrive-technologie zijn door 

BMW zélf ontwikkeld. De elektromotoren 
en hoogvoltagebatterij worden in eigen 
fabrieken geproduceerd. Daardoor hebben 
ook alle afzonderlijke componenten de ei-
genschappen en kwaliteit die BMW als 
maatstaf hanteert. Bovendien zijn de elek-
tromotoren en batterijen schaalbaar en in 
diverse autoconcepten en segmenten in 
te zetten. Zo zullen ook de nieuwe i4 en 
iNEXT de nieuwste aandrijvingscompo-
nent en batterijtechnologie bevatten.

EFFICIENTDYNAMICS 
VAN DE HOOGSTE PLANK
In de BMW iX3 bereikt EfficientDynamics 
een ongeëvenaard niveau. In de eDri-
ve-technologie zijn de elektromotor, elek-
tronica en transmissie in een gezamenlijke 
behuizing samengebracht. Dat scheelt 
ongekend veel in ruimte en gewicht, 
terwijl de prestaties gegarandeerd blijven. 
De verhouding tussen het motorvermo-
gen en het gewicht van de aandrijflijn is 
met 30% verbeterd ten opzichte van de 
vorige generatie. De achterwielaange-
dreven elektromotor van de iX3 biedt de 
vertrouwde BMW-rijbeleving en heeft een 
maximumvermogen van 210 kW (286 pk). 
▶
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VERNIEUWEND 
EN VERANTWOORD
Ook de hoogvoltagebatterij van de BMW 
iX3 is onderdeel van de vijfde generatie 
eDrive. Ze is gebaseerd op de nieuwste 
NMC-811-technologie en uitgevoerd 
in kenmerkend BMW-prismadesign. 
Op basis van eigen opgebouwde kennis 
zijn de specificaties voor materiaalgebruik 
en batterijcelstructuur exact bepaald. 
Dankzij voortdurend onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk heeft BMW de ener-
giedichtheid van de cellen opgevoerd 
en de specificaties voor duurzaamheid 
en veiligheid verbeterd. Zo bereikten de 
hoogvoltagebatterijen van BMW het hoog-
ste niveau dat momenteel mogelijk is. 
Tegelijkertijd hebben de BMW-ingenieurs 
het kobaltaandeel in accu’s met nog eens 
twee derde verminderd. Vergeleken met 
oudere technologie is de energiedichtheid 
op celniveau in de iX3 zo’n 20% hoger.

Ook de schaalbaarheid en de compacte 
bouw van de hoogvoltagebatterij zijn 
verbeterd. De cellen worden tot modules 
opgebouwd en in pakketten samenge-
voegd tot een hoogvoltagebatterij die per 
model verschilt. De extreem platte accu is 
ondergebracht in de bodem van de BMW 
iX3, zodat de ruimte voor de inzitten-

den en hun bagage onaangetast blijft. 
BMW Charging biedt een ruime keuze 
aan laadmogelijkheden thuis, onderweg 
en op het werk. De BMW iX3 heeft een 
basisuitrusting voor thuis en onderweg 
laden inbegrepen. Die omvat de BMW 
Charging Card en de laadkabel (modus 3) 
voor openbaar laden. Daarnaast is er een 
brede waaier aan producten en diensten 
om de BMW Charging-ervaring aan iedere 
bestuurder aan te passen.

INDRUKWEKKENDE ACTIERADIUS
Met een bruto-energiecapaciteit van 
80 kWh haalt de hoogvoltagebatterij in de 
BMW iX3 een actieradius van meer dan 
460 km. Dat maakt hem uiterst geschikt 
voor dagelijks gebruik. In zijn segment laat 
hij niet alleen een ongezien laag energie-
verbruik van 18,6 kWh/100 km optekenen, 
maar ook een bijzonder gunstige verhou-
ding tussen de afmetingen van de batterij 
en de actieradius. De hoge efficiëntie van 
de componenten van de aandrijflijn en de 
hoge energiedichtheid van de hoogvol-
tagebatterij geven de iX3 een actieradius 
die tot dusver alleen voor elektrische 
auto’s met een veel groter en zwaarder 
accupakket haalbaar was. 
▶

FACTS & FIGURES

BMW iX3
Vermogen: 210 kW (286 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
6,8 seconden
Topsnelheid: 180 km/u
Maximumkoppel: 400 Nm
Stroomverbruik: 
18,6 kWh/100 km
Brutoaccucapaciteit: 80 kWh
Rijbereik: 460 km
Laadtijd 16 A, 11 kW (0 – 100%): 
7,5 uur 
Snellaadtijd DC 125 A; 150 kW 
(80%): 34 min. 
Brandstofverbruik: 0 l/100 km
CO2-emissie: 0 g/km
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Met een riant rijbereik tot 460 km  
en een stroomverbruik vanaf 
18,6 kWh/100 km zet de BMW iX3  
nieuwe maatstaven.
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DUIDELIJK UITSTOOTVOORDEEL 
BMW wil met elk elektrisch model bewij-
zen dat − voor de gehele levenscyclus van 
de auto − de CO2-balans duidelijk gun-
stiger is dan die van een conventionele 
versie van hetzelfde model. De BMW iX3 
biedt ruim 30% voordeel ten opzichte van 
de BMW X3 sDrive 20d bij een gemiddeld 
Europees stroomverbruik tijdens de ge-
hele gebruiksfase van de auto. Als de iX3 
altijd wordt geladen met groene elektrici-
teit, dan loopt het voordeel op tot 60%. 
Net als bij de i3 Plug&Play-technologie 
is de batterij van de iX3 na een lange pe-
riode van gebruik in de auto herbruikbaar 
voor stationaire doeleinden. Zo wordt de 
al positieve CO2-balans nog optimaler.

EXPRESSIEF EN IMPOSANT 
UITERLIJK, ELEKTRISEREND 
EN ELEGANT INNERLIJK 
De BMW iX3 verenigt innovatie en 
expressie. Heldere, krachtige contouren 
zorgen voor een moderne en puristische 
verschijning, terwijl expressieve BMW 
i-accenten de exclusiviteit in de verf 
zetten. De imposante voorkant maakt al 
bij de eerste aanblik indruk met de BMW 
i-specifieke nieren met mesh-achtige 
structuur en horizontaal gepositioneerde 
nuggets. Nieuw ontworpen aerodyna-
mische 20 inch-velgen en de diffusor 
met inzetstukken in BMW i Blau trekken 
de specifieke designtaal consequent door 
aan de achterkant.

Het interieur zorgt met details zoals de 
BMW i-deurdrempels en de standaard 
sfeerverlichting met voorinstelling in BMW 
i Blau voor een moderne en elegante 
sfeer. De aanduidingen van de instrumen-
tencombi en het Control Display onder-
strepen samen met het discrete BMW 
iX3-embleem de unieke identiteit van de 
wagen. Zo toont de BMW iX3 zijn elektri-
serende karakter, zonder compromissen.

INSPIRINGLY IMPRESSIVE
Het standaardmodel ‘Inspiring’ omvat 
een indrukwekkend aanbod uitrustings-
kenmerken die meer comfort, veiligheid 
en rijplezier bieden. Naast de BMW Live 
Cockpit Professional en nieuwe digitale 
services van BMW Connected Charging 
zorgen tal van praktische details voor een 
aangename sfeer. Zo is er modelspeci-
fieke automatische airconditioning met 
3-zoneregeling, zetelverwarming vooraan 
en sfeerverlichting. 

Het ‘Impressive’-model is als optie 
beschikbaar en bouwt voort op het 
standaardmodel. Het maakt indruk met 
tal van uitrustingen die de exclusieve flair 
en het rijcomfort nog verhogen. Naast 
sportieve BMW 20 inch aerodynami-
sche velgen en Adaptive LED Headlights 
zorgen heel wat andere functionele 
uitrustingen voor fascinatie. —

De BMW iX3 verenigt 
innovatie en expressie.
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Merelbeke
Prachtig landhuis met conciërgewoning 

gelegen op een perceel van 1,7 hectare 

midden in het groen te Merelbeke. Op 

enkel minuten van het centrum vinden 
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ZACHTE AANPAK 
LOONT DE NIEUWE 

BMW 4 REEKS CABRIO

De sportieve en elegante BMW 4 Reeks 
Cabrio onderstreept zijn onafhankelijkheid 
met een expressieve designtaal.
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DE NIEUWE 
BMW 4 REEKS CABRIO

Hét grote verschil met zijn voorganger? Het dak maakte plaats 
voor een nieuwe, elegante softtop. Met zijn unieke, progressieve 
esthetiek en elegante interieur is de nieuwe BMW 4 Reeks 
Cabrio een opvallende verschijning die grenzen overwint.

BRON BMW AG

De nieuwe BMW 4 Reeks 
Cabrio zet een nieuwe 
maatstaf voor rijdynamiek 
met de allure van exclusief 
rijplezier in een cabriolet 

voor het premiumsegment. Hij is ontwor-
pen volgens de nieuwe designtaal van 
BMW die sportieve elegantie uitstraalt, 
met een nieuw dakdesign en beduidend 
hogere prestaties in vergelijking met 
het voorgaande model. Het design en 
de rijdynamische eigenschappen zorgen 
voor een duidelijk scherper stuurkarakter 
en een onvergetelijke rijervaring.

ONWEERSTAANBAAR 
ONAFHANKELIJK
De sportieve en elegante BMW 4 Reeks 
Cabrio onderstreept zijn onafhankelijkheid 
met een expressieve designtaal. Van de 
onmiskenbare voorkant over de estheti-
sche stoffen kap tot de markante achter-
kant: de cabrio straalt een onbedwingbare 
vrijheidsdrang uit. Het carrosseriedesign 
kenmerkt zich door overduidelijke langge-
rekte proporties en een laag op de weg 
liggend silhouet. 

De uitgesproken voorzijde verenigt traditi-
onele en moderne styling. De grote, verti-
caal geplaatste BMW-nierengrille knipoogt 
naar legendarische sportieve modellen uit 
het verleden en voorziet de aandrijflijn van 
de nodige koellucht. De compacte ledkop-
lampen zijn standaard, BMW Laserlight is 
optioneel. 
▶
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Het interieur heeft een moderne premi-
umuitstraling en een kenmerkende mix 
van sportieve flair en elegante verfijning. 
De indeling van het dashboard is volledig 
gericht op de bestuurder en de sportstoe-
len zijn elektrisch verstelbaar en hebben 
uittrekbare gordelgeleiders. Ook achterin 
bevinden zich twee individueel gevormde 
zitplaatsen. De harmonieus gevormde 
oppervlakken doorheen het interieur 
creëren een aangenaam, omsloten gevoel. 
De doorlopende schouderlijn rond het 
inzittendencompartiment is afgewerkt 
met een hoogwaardige sierlijst.

OPVALLEND FUNCTIONELE 
STOFFEN KAP
De nieuw ontwikkelde kap van de BMW 4 
Reeks Cabrio zet nieuwe maatstaven, 
zowel visueel als technisch. Hij verenigt 
de sterkte van een opvouwbare hardtop 
met het klassiek-sportieve uiterlijk van een 
softtop. De uitvoerig bewerkte sofftop 
maakt zowel vanbinnen als vanbuiten 
indruk met zijn hoogwaardige uitstraling. 
Aan de buitenzijde zorgt de innovatie-
ve techniek van het vouwdak voor een 
perfecte boog van het oppervlak, zonder 

visuele onderbrekingen. Dat onderstreept 
het elegante zijaanzicht van de wagen 
perfect. Bovendien overtuigt de kap met 
een laag zwaartepunt en gewicht. 

Ook biedt het dak een aanzienlijk betere 
geluids- en temperatuurisolatie dan meer 
conventionele stoffen daken. Het elektri-
sche vouwdak kan tijdens het rijden bij 
snelheden tot 50 km/u volledig auto-
matisch geopend en gesloten worden. 
Het variabele compartiment voor de soft-
top maakt het mogelijk de bagageruimte 
te vergroten van 300 liter bij open dak 
(80 liter meer dan bij het uitgaande model) 
naar 385 liter bij gesloten dak (15 liter 
meer dan bij het uitgaande model). 

HET PLEZIER VAN OPEN RIJDEN
Een sportieve wegligging, optimale 
rijeigenschappen en hoge wendbaar-
heid: op het gebied van performance 
en rijdynamiek zorgt de BMW 4 Reeks 
Cabrio voor een opwindende rijervaring. 
Met krachtige BMW TwinPower Turbo-
motoren en perfect daarop afgestemde 
ophangingscomponenten is deze buiten-
gewone cabrio klaar voor elke uitdaging. 
▶
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Aan de buitenzijde zorgt de innovatieve 
techniek van het vouwdak voor 
een perfecte boog van het oppervlak, 
zonder visuele onderbrekingen.
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De significant hogere rijdynamische 
eigenschappen zijn het resultaat van 
een extreem stijve carrosseriestructuur 
met specifiek aangebrachte verster-
kingen en een aluminium dwarspaneel 
aan de voorzijde. De cabrio heeft een 
laag zwaartepunt en een perfecte 
50:50 gewichtsverdeling. Hij is optimaal 
aerodynamisch en heeft een grotere 
spoorbreedte dan het uitgaande mo-
del (+28 mm voor en +18 mm achter). 
Het onderstel, de wielophanging en de 
set-up zijn nauwkeurig afgesteld voor een 
optimale wendbaarheid, stuurprecisie en 
rijdynamiek. De topmodellen met benzi-
ne- en dieselmotoren hebben standaard 
de BMW xDrive-vierwielaandrijving.

Ook op het vlak van technologie scheert 
de BMW 4 Reeks Cabrio hoge toppen, 
onder meer dankzij in-car apps, intelligen-
te spraakhulp en smartphone-integratie. 
Ultramoderne rijhulpsystemen en inno-
vatieve digitale services zorgen voor een 
buitengewoon goed verbonden rijervaring.

M440I XDRIVE CABRIO 
ALS BLIKVANGER

In afwachting van de BMW 4 Reeks 
M4 Cabrio, die in de zomer van 2021 
verwacht wordt, is de BMW M440i xDrive 
Cabrio de topuitvoering. Hij wordt aange-
dreven door een 275 kW (374 pk) sterke 
zescilinder-in-lijn benzinemotor (gecom-
bineerd brandstofverbruik van 6,9 – 7,4 
l/100 km en gecombineerde CO2-uitstoot 
van 159 – 169 g/km). Daarnaast bestaat 
de line-up uit twee viercilinder benzinemo-
toren, een viercilinder dieselmotor en twee 
zescilinder-in-lijn dieselmotoren. —

De harmonieus 
gevormde oppervlakken 
doorheen het interieur 
creëren een aangenaam, 
omsloten gevoel.
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RESTAURANT

(H)EERLIJK TAFELEN 
IN FRANKRIJK

▶

Veeleer dan een restaurant betekent 
ONA een levenswijze, zo onthult het 
acroniem: Origine Non Animale. Chef-
bezieler Claire Vallée serveert uit principe 
uitsluitend plantaardige gerechten. En dat 
ze in de smaak vallen, bewijst de opname 
van ONA in de prestigieuze Michelingids. 
Als eerste plantaardige restaurant ooit.

TEKST RUBEN MARCHAND | BRON CLAIRE VALLÉE, EXPLORE FRANCE
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Ik heb ervoor gekozen 
een keuken te creëren 
die mijn karakter 
en waarden weerspiegelt, 
avant-gardistisch 
op vele vlakken.
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Een sterrenrestaurant dus, 
al stond dat lang niet 
in de sterren geschreven. 
Claire Vallée was archeologe 
van beroep en betrad de 

culinaire wereld op relatief late leeftijd, 
als vrouw. Haar idee om een 100% 
organisch en veganistisch restaurant te 
openen in Arès, een klein Frans stadje 
nabij de Atlantische Oceaan waar oesters 
en eend traditioneel hoogtij vieren, leek 
voor sommigen onrealistisch. Zo ook voor 
de traditionele banken, die Vallée geen 
lening wilden geven. De toekomst van 
veganistisch en plantaardig eten leek hen, 
zeker in Zuidwest-Frankrijk, te onzeker. 

Daarop lanceerde Vallée een crowdfun-
dingcampagne, met succes. Ze haalde 
meer dan 10.000 euro op dankzij 126 
gulle believers. Tegelijkertijd kreeg ze 
een lening van een ethische en inclusieve 
bank. Dankzij haar vastberadenheid kreeg 
ze midden 2016 eindelijk de sleutels van 
haar eigen pand in handen, maar al snel 
bleek dat ze niet voldoende middelen 
had om het in te richten. In een ultieme 
poging zette ze via sociale media een 
‘participatieve bouwplaats’ op, die tot 
haar verwondering opnieuw een ketting 
van menselijke solidariteit ontketende. 
Elke dag waren tientallen vrijwilligers 
in de weer om haar restaurant klaar te 
stomen. Twee maanden later opende 
restaurant ONA zijn deuren.

GELOOF IN PLANTEN
Het plant-based concept van ONA is 
ontstaan vanuit een afkeer voor junk food, 
industrieel voedsel (dierlijk en plantaar-
dig) en de uitbuiting van dieren – zaken 
die zeker in Frankrijk alomtegenwoordig 
zijn. ONA wil een levensplaats zijn waar 
respect voor mens, natuur en dier centraal 
staat. “Ik heb ervoor gekozen een keuken 
te creëren die mijn karakter en waarden 
weerspiegelt, avant-gardistisch op vele 
vlakken. Ik geloof in planten! Voor mij 
is het ongetwijfeld de keuken van de 
toekomst, omdat ze op efficiënte wijze 
voorziet in al onze behoeften: ecologie, 
biologie, ethiek, mens en gezondheid”, 
onthult Vallée. 

Op de golf van de toenemende popu-
lariteit van veganisme en ethisch eten, 
nodigt ONA zijn klanten uit om zich te 
engageren en deel te nemen aan een 
nieuwe manier van leven. De plantaardige 
benadering sensibiliseert en weerlegt 
clichés en vooroordelen: gebrek aan 
voedingsstoffen, smakeloze keuken, 
te duur en enkel bestemd voor een be-
paald publiek. ONA staat voor een 
natuurlijke keuken, elegant, verfijnd en 
subtiel, met een uniek scala aan smaken, 
texturen en kleuren. Van de voedselbron 
tot op het bord. Dat is het ONA-project: 
een ontdekkingsreis van smaak, van 
mensen en technieken, een bewaker van 
kwaliteit en ethiek, een oplossing voor 
een betere wereld. 
▶

ONA staat voor een natuurlijke keuken, 
elegant, verfijnd en subtiel, met een uniek 
scala aan smaken, texturen en kleuren.
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GEEN TOMATEN IN JANUARI
Het hoofddoel van het ONA-team is om 
klanten nieuwe smaken en combinaties 
te laten ontdekken tijdens een culinaire 
verwenbeurt. De biologische, seizoens-
gebonden en gepassioneerde keuken 
fabriceert visuele pareltjes die meteen 
overtuigen met hun geuren en smaken. 
Denk maar aan een zevengangenmenu 
met pijnboompitten, fris citroengras, 
eekhoorntjesbrood, zeewier, selder met 
tonkabonen in een sausje van amberbier 
of Japanse sake en een gembertoets.

Haar inspiratie haalt Vallée vooral uit (reis)- 
ervaringen, jeugdherinneringen en goede 
gesprekken. Zo onderhouden Vallée en 
haar team voortdurend persoonlijke con-
tacten met voedselproducenten om hun 
menu’s samen te stellen. “Onze gerechten 
ontstaan vanuit lokale en volledig plant-
aardige seizoensproducten. We kopen 
rechtstreeks in waar we kunnen en we 
gooien onze kaart elk seizoen helemaal 
om. Bij ons geen tomaten in januari!” 
Maar als het seizoen aanbreekt, kunnen 
tomaten plots wel op het voorplan treden. 
Dan durft Vallée zelfs een volledig menu 
op te bouwen rond de tomaat, met alle 
soorten die er zijn. “Dan variëren we met 
zout, zoet, soepen en texturen en voegen 
we uiteraard ook andere groenten en 
producten toe. Maar alles draait dan om 
één product.”

DE STERREN STAAN GUNSTIG
Restaurant ONA moet zijn vijfjarige 
bestaan nog vieren, maar is geenszins on-
opgemerkt gebleven. Amper zes maanden 
na de opening kreeg ONA een beoor-
deling van 13/20 en twee ‘koksmutsen’ 
van de prestigieuze Gault&Millau-gids. 
Bovendien won ONA twee prijzen in de 
Business Creator Challenge op het Bassin 
d’Arcachon, nabij Bordeaux: de eerste 
plaats en gouden prijs ‘Prix d’Or’ en 
de publieksprijs. 

Maar dé bekroning tot dusver kwam er 
in januari 2021, als een nieuwjaarsge-
schenk uit de hemel. ONA kreeg namelijk 
een ster van de Michelingids, wellicht de 
hoogst mogelijke erkenning in restau-
rantland. Een prijs die Vallée trots, maar 
met gepaste erkentelijkheid in ontvangst 
nam: “Dit is een bekroning voor iedereen 
die in mij geloofde bij die waanzinnige 
gok, ondanks mijn twijfels en angsten. 
Het is alleen dankzij onze gezamenlijke 
inzet de laatste vier jaar dat we dit konden 
bereiken.” Ook kreeg ze van Michelin nog 
een zogenaamde ‘Green star’ voor haar 
bijzondere duurzame toewijding. 

Het hoofddoel is om 
klanten nieuwe smaken 
en combinaties te laten 
ontdekken tijdens een 
culinaire verwenbeurt.
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“IK GELOOF IN PLANTEN!”

HOOGWAARDIG 
EN PLANTAARDIG 
TAFELEN IN ZUIDWEST-
FRANKRIJK?

Info en reserveren:
T. +33 5 56 82 04 06 
 
www.clairevallee.com

Na alle lof en bekroningen gaat Vallée 
niet op haar lauweren rusten. Integendeel. 
Ze blijft brandend ambitieus en wil op 
termijn meerdere restaurants openen in 
Frankrijk. Daarnaast schrijft ze ook volop 
aan een boek waarin ze meer dan 100 
recepten en tips deelt, alsook informatie 
over haar plantaardige filosofie en het 
verhaal achter haar restaurant en partners. 
Het zal in 2021 worden uitgegeven door 
een prestigieuze Parijse uitgeverij. —
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THEiX
DE EERSTE BMW iX:
PIONEER VAN EEN NIEUWE TIJD. 

MARKTLANCERING EIND 2021.

Contacteer ons  
voor meer informatie:  
live@daeninck.net.bmw.be

BMW iX DRIVE40: 0,0 L/100 KM • 19,5-2,0 KWH • 0 G/KM CO2 (WLTP)
Milieu-informatie (KB 19/03/04): bmw.be



www.daeninck.be



Het aanbod aan beschikbare aandrijflijnen 
biedt de bestuurders ongewoon veel 
speelruimte om de auto's aan hun 
persoonlijke wensen aan te passen.

M3 SEDAN
EN M4 COUPÉ

ONTDEK DE NIEUWE

WAARDIGE OPVOLGING
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▶

35 jaar nadat de eerste BMW M3 op het toneel verscheen, 
stelt BMW M de nieuwste generatie van zijn iconische 
high-performance sportwagens voor. Vier nieuwe 
modellen die hun onmiskenbare combinatie van optimale 
circuitprestaties en superieure dagelijkse bruikbaarheid 
naar nieuwe hoogtes tillen.
BRON BMW AG
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De baanbrekende nieu-
we modellen luisteren 
naar de namen BMW M3 
Sedan, BMW M4 Coupé, 
BMW M3 Competition 

Sedan en BMW M4 Competition Coupé. 
De nieuwe M3 Sedan en M4 Coupé zijn 
uitgerust met een zescilinder lijnmotor 
met M TwinPower Turbo-technologie, 
waarvan 353 kW/480 pk via een unieke 
handgeschakelde zesversnellingsbak 
naar de achterwielen wordt gesluisd. 
In de nieuwe M3 Competition Sedan 
en M4 Competition Coupé wordt 
de 375 kW/510 pk sterke krachtbron ge-
koppeld aan een M Steptronic-transmissie 
met acht versnellingen en Drivelogic.

Net als hun verschillende voertuig- 
concepten – de sedans met plaats 
voor vijf inzittenden, de coupés met vier 
zitplaatsen – biedt ook het aanbod aan 
beschikbare aandrijflijnen de bestuurders 
ongewoon veel speelruimte om de auto's 
aan hun persoonlijke wensen aan te 
passen. Het gemeenschappelijke kenmerk 
van de nieuwe BMW M-wagens is dan 

weer het spectrum van emoties dat door 
hun aandrijflijn en onderstel, hun visu-
eel expressieve design en hun nieuwe 
controle- en bedieningssysteem wordt 
opgeroepen. Van de vreugde om een auto 
te besturen die probleemloos lange 
afstanden aflegt en tegelijkertijd  
zo dynamisch is in dagelijks gebruik,  
tot de sensatie om een sportieve machine 
los te laten op een afgesloten circuit.

SNEL EN HOOGTOERIG
De motoren van de nieuwe high- 
performance auto's combineren 
het typische hoogtoerige karakter van 
de M-modellen met de nieuwste versie 
van de M TwinPower Turbo-technologie. 
Het resultaat is een nieuw hoogtepunt 
voor het vermogen en de koppel van 
de zescilinder-in-lijn benzinemotoren 
van BMW. Een lichtgewicht design en bui-
tengewone stijfheid zijn de kenmerkende 
eigenschappen van de prestatieverhogen-
de componenten van de basismotor. 
▶

Het karakteristieke 
carrosseriedesign geeft 
duidelijker dan ooit 
blijk van superieure 
prestaties en een 
emotionele rijbeleving.
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BMW M4 Coupé
Vermogen: 353 kW (480 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u:
4,2 seconden
Gemiddeld brandstofverbruik: 
10,8 l/100 km
Gemiddelde CO2-emissie:
248 g/km.

BMW M4 Competition Coupé
Vermogen: 375 kW (510 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u:
3,9 seconden
Gemiddeld brandstofverbruik: 
10,2 l/100 km
Gemiddelde CO2-emissie:
234 g/km

BMW M3 Sedan  
Vermogen: 353 kW (480 pk) 
Acceleratietijd 0 – 100 km/u:  
4,2 seconden 
Gemiddeld brandstofverbruik: 
10,8 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie:  
248 g/km

BMW M3 Competition Sedan 
Vermogen: 375 kW (510 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
3,9 seconden
Gemiddeld brandstofverbruik: 
10,2 l/100 km
Gemiddelde CO2-emissie: 
234 g/km

VIER MODELLEN, 
ÉÉN OVERZICHT

De motor onder de nieuwe BMW M3 
Sedan en de nieuwe BMW M4 Coupé 
levert een maximumkoppel van 550 Nm 
bij 2.650 tot 6.130 t/min. Zijn maximum-
vermogen van 353 kW/480 pk bereikt 
hij bij 6.250 t/min. Ook de Competition-
modellen behouden hun maximumkoppel 
over een breed toerental, met 650 Nm 
tussen 2.750 en 5.500 t/min. Het maxi-
mumvermogen van 375 kW/510 pk wordt 
ontwikkeld bij 6.250 t/min. Die opvallende 
prestatiekenmerken zorgen voor een rond-
uit indrukwekkende rijervaring. De nieuwe 
M3 Sedan en M4 Coupé hebben slechts 
4,2 seconden nodig om op te trekken van 
0 tot 100 km/u. De Competition-modellen 
versnellen zelfs van 0 tot 100 km/u in 
3,9 seconden.

PRESTATIEGERICHTE 
RIJERVARING
De combinatie van een zescilinder lijnmo-
tor en een handgeschakelde zesversnel-
lingsbak in de nieuwe BMW M3 Sedan 
en de nieuwe BMW M4 Coupé zorgt voor 
een klassieke performance-driving rijerva-
ring. De handgeschakelde versnellingsbak 

is uitgerust met de Gear Shift Assistant, 
die bij het terugschakelen en remmen in 
bochten gebruik maakt van Engagement 
Speed Control om slipvrij bochtenge-
drag te garanderen. De achttraps M 
Steptronic-transmissie met Drivelogic in 
de Competition-modellen maakt volledig 
automatisch schakelen én handmatig 
schakelen mogelijk. Zowel in de automa-
tische als in de handgeschakelde modus 
heeft de bestuurder toegang tot drie 
duidelijk verschillende set-ups.

ACHTERWIEL, VIERWIEL  
OF ALLEBEI? 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
BMW M3 en BMW M4 kunnen klanten 
voor de high-performance sportwagens 
– vermoedelijk vanaf de zomer van 2021 
– een vierwielaandrijvingssysteem kiezen 
als alternatief voor de traditionele achter-
wielaandrijving. De bestuurder kan in het 
Setup-menu kiezen tussen de 4WD- en 
de 4WD Sport-modus, waarbij de laatste 
een groter deel van het motorkoppel 
naar de achterwielen stuurt. En wanneer 
de bestuurder Dynamic Stability Control 
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uitschakelt, komt de 2WD-modus weer 
in beeld. Door het vermogen alleen naar 
de achterwielen te sturen en de stabilise-
rende ingrepen van de regelsystemen uit 
te schakelen, krijgen ervaren bestuurders 
een pure, onaangeroerde rijervaring.

EMOTIONELE 
AANTREKKINGSKRACHT
Het karakteristieke carrosseriedesign 
van de nieuwe BMW M3 Sedan en de 
nieuwe BMW M4 Coupé geeft dui-
delijker dan ooit blijk van superieure 
prestaties en een emotionele rijbeleving. 
M-specifieke designkenmerken, die zich 
hebben vastgebeten in de functionele 
vereisten van high-performance sport-
wagens, zijn harmonieus in de moderne 
designtaal geïntegreerd. De M-specifieke 
versie van de verticale BMW-nierengrille, 
de krachtig gevormde wielkuipen met 
sprekende M-kieuwen en de opvallend 
verbrede dorpels met optische verbinding 
met de onderrand van de bumpers creë-
ren het opvallende voorkomen van beide 
modellen. Bovendien bezitten de sedan 
en de coupé een dak van met koolstofve-
zel versterkte kunststof met aerodynami-
sche vinnen, een achterspoiler en de twee 
paar uitlaatpijpen die stilaan eigen zijn 
aan de M-auto’s. 
▶

De combinatie van een zescilinder 
lijnmotor en een handgeschakelde 
zesversnellingsbak zorgt voor een 
klassieke performance-driving rijervaring.
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COMFORT AAN HET STUUR
Binnenin de nieuwe BMW M3 Sedan 
en de nieuwe BMW M4 Coupé zorgen 
helder gestructureerde oppervlakken 
en een ergonomisch onberispelijk cockpit-
design voor een 100% geconcentreerde 
en intense rijervaring. Nieuw ontwikkel-
de, elektrisch verstelbare M-sportzetels 
en een fijnkorrelige bekleding in Merino-
leder met uitgebreide features behoren 
tot de standaarduitrusting, waarbij voor 
het eerst ook stoelventilatie als optie 
beschikbaar is. Een opvallend hoogtepunt 
op de optielijst zijn de nieuwe M Carbon-
kuipstoelen die racefunctionaliteit combi-
neren met een lichtgewicht constructie, 
comfort over lange afstanden en een 
somptueuze afwerking. —

38 DAENINCK MAGAZINE

BMW





HET VERBORGEN PARADIJS 
VAN TENERIFE

Verscholen aan de zuidwestkust van Tenerife ligt 
een van Europa’s best bewaarde geheimen: Abama Resort. 
Het biedt een eersteklas gastronomisch aanbod 
en vijfsterrenservice voor rustzoekers. En mooi meegenomen: 
er heerst het aangenaamste klimaat van Europa, 
het hele jaar door.

TEKST RUBEN MARCHAND | FOTO'S ABAMA RESORT

ABAMA
RESORT
ABAMA
RESORT
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Abama ligt in een glooiend 
landschap bezaaid met 
palmbomen en schitte-
rende panorama’s over de 
Atlantische Oceaan en het 

eiland La Gomera. Het uitgestrekte resort 
van 160 hectare telt 2 vijfsterrenluxehotels 
(The Ritz-Carlton Abama en Las Terrazas 
de Abama) en 12 restaurants, waaronder 
het Japanse Kabuki met Michelinster en 
M.B onder leiding van de Baskische chef 
Martín Berasategui met 2 Michelinsterren. 
De ultieme rustzoeker komt aan zijn 
trekken in een luxespa met internationale 
allure en op het verborgen Abama Beach. 
Sportievelingen halen hun hart onder 
meer op in de Tennis Academy en in 
Abama Golf, een van de beste golfterrei-
nen van Europa volgens Golf Digest.

NATUUR, SPORT EN RUST
Het resort ligt ingebed in een uithoek 
van Guía de Isora te midden van meer 
dan 300 subtropische plantensoorten 

en 2 beschermde natuurgebieden. Vanaf 
de meeste plaatsen van het resort is er 
zicht op de oceaan, net als op de specta-
culaire zonsondergangen bij het eiland La 
Gomera. Kortom, een oase voor natuur-
liefhebbers. Sportliefhebbers slaan een 
balletje op een spectaculaire golfbaan die 
ontworpen is door Dave Thomas, of op 
een van de vele professionele tennis- en 
padelbanen. Uiteraard kan ook een brede 
waaier aan watersportmogelijkheden 
niet ontbreken. En voor wie graag ultiem 
ontspant, is Abama Resort een paradijs 
waar ook alles aanwezig is om helemaal 
niets te doen.

KOOP EENS 
EEN VAKANTIEBESTEMMING
Of toch een stukje ervan. Abama Luxury 
Residences ontwikkelt namelijk luxevilla's 
en appartementen met een opmerkelijk 
en stijlvol design die te koop worden aan-
geboden op het domein Abama Resort, 
midden in de golfterreinen en de palmbo-

men en met fantastische uitzichten over 
de oceaan. De residentiële eigendommen 
zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan 
de hoogste esthetische en bouwnormen. 
Los Jardines de Abama en Las Villas del 
Tenis zijn de nieuwste ontwikkelingen. 
De verblijven worden volkomen toegerust 
opgeleverd en zijn genietensklaar vanaf 
het eerste moment. Ook genieten de be-
woners een eigen ondergrondse parkeer-
plaats en een privéopslagruimte. 
▶

Abama ligt in een glooiend landschap 
bezaaid met palmbomen en schitterende 
panorama’s over de Atlantische oceaan.
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In Los Jardines da Abama ligt een ruime 
en romantische enclave van magnifie-
ke woningen die finesse en verfijning 
ademen. De ruime appartementen 
en duplexwoningen met een tot drie 
slaapkamers liggen vlak naast de golf-
baan en kijken rechtstreeks uit over zee. 
De appartementen meten 62 tot 143 m², 
met een terras van 22 tot 128 m².

Las Villas del Tenis zijn perfect voor wie 
het allerbeste begeert. Deze woningen zijn 
ontworpen door Virgilio Gutiérrez Herreros 
en Eustaquio Martínez, wier villa´s van 
Abama Bellevue recent zijn uitgeroepen 
tot beste nieuwbouwwoningen van het 
decennium op Tenerife. De villa’s tellen 
twee of drie slaapkamers, met een of 
twee verdiepingen. Ook is er keuze uit 
verschillende inrichtingen. Het binnen-

oppervlak bedraagt 124 tot 182 m², 
op percelen van maar liefst 434 tot 
766 m². De prachtige tuinen en het land-
schap rond de buitenzwembaden vormen 
een mooie aanvulling op de percelen.

WERKEN IN HET PARADIJS
Door de actuele gezondheidscrisis is er 
een merkbaar grotere vraag naar percelen 
bouwgrond op Tenerife als tweede verblijf. 
Kopers denken op lange termijn en weten 
dat een investering in 'ruimte' meer zeker-
heid biedt dan in een stad. Het 'nieuwe 
werken' en afstandsonderwijs doen ko-
pers en hun families anders denken over 
hun leefruimte, nu ze die zowel voor werk 
en afstandsleren als voor ontspanning 
willen kunnen gebruiken. “De combinatie 
tussen de zekerheid en het comfort en 
het aangename klimaat en de ongeziene 
ontspanningsmogelijkheden zijn doorslag-
gevend”, bevestigt Elodie Casola Dunkin, 
Marketing Manager bij Arum Group, de 
Development en Destination Management 
groep van Abama Resort. —

LUXUEUS GENIETEN 
OP DE PAREL 
VAN TENERIFE?

www.abamahotelresort.com
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CHAD KNIGHT
TUSSEN VERBEELDING EN REALITEIT 

▶

Zo goed tekenen dat het echt lijkt. 
Het is de ultieme droom voor veel 
kunstenaars, maar visueel artiest 
Chad Knight maakt het waar. Zijn creaties 
zijn zó realistisch dat vele bewonderaars 
een onweerstaanbare drang voelen 
om de landschappen die hij creëert te gaan 
bezoeken. En de landschappen bestaan 
wel degelijk… in het hoofd van de artiest.

TEKST RUBEN MARCHAND | BEELDEN CHAD KNIGHT

Cat Holster

Borderless
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Rosegold Release
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U Body

Make Your Own Reality

Het 3D-medium 
is zo meeslepend 
en grenzeloos dat je 
niet gebonden bent 
aan de wetten van 
de fysica. Je kunt als 
een tovenaar zijn.

Chad Knight mag dan wel ra-
zendsnel naam maken als visu-
eel en digitaal artiest, het pad 
dat hij bewandelde was verre 
van traditioneel. Voor hij begon 

met akelig realistische illustraties uit zijn 
mouw te schudden, uitte hij zijn creativiteit 
op een totaal andere manier: op vier wie-
len en een plank. De 41-jarige Amerikaan 
uit Portland was namelijk 16 jaar lang 
actief als professioneel skateboarder. 
Maar na al die tijd kreeg hij het op zijn 
heupen van al die botbreuken en besloot 
hij zijn carrière om te gooien: moderne, 
beeldende kunst zou zijn nieuwe creatieve 
uitlaatklep worden. In een digitaal jasje 
dan wel.

TOEGANG TOT 
EEN OVERACTIEVE GEEST
Knight was tussen het skaten door wel 
al langer bezig met digitale kunst. Zo is 
hij ook hoofd van 3D Design bij Nike, 
wat toch enig talent verraadt. Maar zelfs 
een gigant als Nike kan de overactieve 
en luidruchtige geest van Knight onvol-
doende prikkelen, dus gaat hij voortdu-
rend op zoek naar nieuwe manieren om 
zichzelf te uiten. Hij besloot om een jaar 
lang elke dag een nieuw digitaal kunst-
werk te maken en te delen als oefening 
om nog beter te worden in zijn vak. Dat 

zijproject veranderde al snel in een soort 
persoonlijk visueel dagboek, want zijn 
kunst geeft kijklustigen toegang tot zijn 
geest. “De werken bestaan in een wereld 
met prachtige en angstaanjagende onmo-
gelijkheden zoals gigantische schedels en 
een enorme olifantman die eruitziet als 
een almachtige oude god. Geen alledaag-
se dingen die we gewoonlijk met een 
dagboek associëren, maar wel persoonlij-
ke gevoelens die zo gecodeerd zijn dat ik 
ze met de hele wereld kan delen.” 

REALISTISCH SURREALISME
Toen Knight’s kunst plotseling in het oog 
sprong van de Amerikaanse beroemd-
heid Lindsay Lohan, nam zijn bekendheid 
meteen een hoge vlucht. Lohan lanceerde 
namelijk het gerucht dat zijn kunst echte 
plekken waren in Japan, die mensen 
konden bezoeken. En dat is niet zomaar 
uit de lucht gegrepen, want de illustraties 
lijken soms zo echt dat ze wel moeten be-
staan, op zijn minst in een droomwereld. 
De massieve structuren doemen op boven 
dichte wouden, diepe oceanen en onein-
dige woestijnen, en brengen een gevoel 
van avontuur over. Maar het zijn de details 
en het potentieel binnen de mysterieuze 
figuren en het landschap die zijn werk 
zo uniek maken. 
▶
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Guidance
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Abandoned Potential
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Etherial Guidance close

Ik probeer onze universele gevoelens 
van medeleven en motivatie 
in een fysische vorm te vangen.
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Greater Good

VEELBELOVEND BEGIN

De carrière van Knight als freelance visuele artiest 
is nog relatief jong, maar hij kan wel al wat adel-
brieven voorleggen. Zijn verhaal en werk werden 
al opgepikt door toonaangevende internationale 
media zoals Vogue en Vice Magazine en zijn 
Instagramaccount telt intussen meer dan 224.000 
volgers. Ook verkocht hij al kunst voor een bedrag 
van 1 miljoen euro. Onlangs stelde hij zelfs zijn eer-
ste collectie voor in de Hamptons, een kunstgalerij 
in New York. Verder is hij van plan om digitale 
installaties op te zetten in New York en Chicago 
zodra de wereld weer helemaal opengaat. 
 
Meer creaties bewonderen van Chad Knight? 
www.instagram.com/chadknight

KRACHT DANKZIJ KUNST 
De levendige digitale kunst van 
Chad Knight beweegt zich tussen het 
meditatieve en het onstuimige. Zijn werk 
lijkt te bestaan in buitenaardse werel-
den, plaatsen die worden bewoond door 
enorme wezens die halverwege de evo-
lutie verschijnen. "Het 3D-medium is zo 
meeslepend en grenzeloos dat je niet ge-
bonden bent aan de wetten van de fysica. 
Je kunt als een tovenaar zijn. In mijn kunst 
probeer ik onze universele gevoelens van 
medeleven en motivatie in een fysische 
vorm te vangen”, verklaart Knight. “Ik wil 
dat mensen die naar mijn werk kijken zich 
realiseren dat ze krachtig en tot alles in 
staat zijn, ongeacht hoe ze eruit zien of 
hoe andere mensen hen classificeren." —
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US-modellen op de afbeeldingen gebruikt I Ontdek meer op www.bmw.be

52 DAENINCK MAGAZINE

BMW



DE BMW X3 M
COMPETITION

COMPETITIEBEEST

▶

De X3 kreeg met de X3 M Competition een sportieve 
grote broer om u tegen te zeggen: een compacte power 
SUV met maar liefst 510 pk. Ontdek de sportwagen die 
de avontuurlijke inborst van een BMW X3 combineert 
met de sportief-exclusieve ambities van BMW M.
BRON BMW & AUTONIEUWS.BE 
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BMW

FACTS & FIGURES

BMW X3 M Competition
Motor: 3,0 liter zescilinder 
biturbomotor
Vermogen: 375 kW (510 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
4,1 seconden
Topsnelheid: 285 km/u 
(met M Driver’s Package)
Brandstofverbruik: 10,5 l/100 km
CO2-emissie: 239 g/km

US-modellen op de afbeeldingen gebruikt I Ontdek meer op www.bmw.be
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Voor wie tegelijk ruimte wil, 
de snelste wil zijn en verlek-
kerd is op hightech-snufjes is 
de BMW X3 M Competition 
als een geschenk uit de 

hemel. Hij biedt namelijk superieure 
performance op elk terrein. De X3 M 
Competition jaagt rijplezier in fracties 
van seconden in het zenit en doet harten 
sneller slaan. Hij oogt bijzonder fraai en 
doet waarvoor hij gemaakt is: indruk 
maken op zijn bestuurder, de inzittenden 
en kijklustigen.

ATLETISCH POSTUUR
Meteen wordt duidelijk dat de BMW X3 
M Competition niet zomaar een SUV is. 
Zijn krachtige vormtaal en emotionele 
design creëren een indrukwekkende 
versmelting van krachtige sportiviteit en 
hoogwaardige exclusiviteit. Het uiterlijk 
van de wagen spreekt aan van bij de 
eerste aanblik door zijn spanningsvolle 
dynamiek. Van de karaktervolle, sculptura-
le voorkant met zijn machtige luchtinlaten 
over de nadrukkelijke horizontale schou-
derlijn tot de opvallende achterschort met 
M-specifieke dakspoiler en diffusor in 
honingraatlook: atletische verhoudingen 

en M-designelementen onderstrepen 
de prestatiegerichtheid van de X3 M 
Competition. Verder onderscheidt hij zich 
door zijn specifieke naamplaatjes, 21 inch 
wielen en zwarte designdetails. 

INTERIEUR MET PRÉSENCE
Het interieur combineert op unieke wijze 
ergonomie en sportiviteit met opperste 
exclusiviteit en ambachtelijke perfectie. 
De exclusieve sportiviteit van de BMW X3 
M Competition komt tot uiting in de ergo-
nomisch geoptimaliseerde M-sportzetels 
in het fijnste Merino-leder met Alcantara-
elementen. Het verstelbare M-sportstuur 
ligt perfect in de hand en reageert uiterst 
precies en responsief. De versnellings-
pook is typisch voor de M-modellen en 
vraagt een korte aanpassingsperiode voor 
wie andere BMW’s gewoon is, al blijft 
stuurschakelen ook altijd mogelijk. Net als 
de andere X3-modellen ademt deze wa-
gen ergonomie, met handige iDrive-con-
troller op de middenconsole, duidelijke 
stuurknoppen, stembediening en een 
groot en helder touchscreen. En zoals 
het een echte SUV betaamt, biedt hij een 
gemakkelijke instap en ruim bemeten zit- 
en kofferruimte. 
▶

Zijn krachtige vormtaal 
en emotionele 
design zorgen voor 
een indrukwekkende 
versmelting van 
krachtige sportiviteit 
en hoogwaardige 
exclusiviteit.
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De X3 M Competition 
jaagt rijplezier in fracties 
van seconden in het zenit 
en doet harten sneller 
slaan.

TOPPRESTATIES
Hét pronkstuk van de BMW X3 M 
Competition zit ongetwijfeld onder de 
motorkap. Het hoogtechnologische mo-
torblok is de krachtigste drieliter die BMW 
ooit maakte en voldoet aan de streng-
ste milieunormen. Uitgerust met twee 
turbocompressoren, hogedrukinjectie en 
Valvetronic zet de M TwinPower Turbo 3,0 
liter biturbomotor consequent in op high 
performance. Het zescilinder-in-lijn mo-
torconcept komt ook terug in de nieuwste 
generatie M3 en M4. En de prestatiecij-
fers spreken voor zich: 375 kW (510 pk), 
600 Nm koppel en in 4,1 seconden van 
0 tot 100 km/u. Een pijlsnelle acceleratie 
dus voor een SUV. Ook zijn topsnelheid 
van 285 km/u met M Driver’s Package 
maakt indruk.

MAXIMAAL RIJPLEZIER
Ook de aandrijving en ophanging van 
de BMW X3 M Competition zijn op 
de afspraak. De samenwerking van 
M xDrive, het actieve M-differentieel, 
de M-specifieke ophanging, de M 
Servotronic-stuurinrichting en de acht-
traps M-versnellingsbak Steptronic zorgt 
voor maximale performance, wendbaar-
heid en precisie. Het vermogen wordt 
gestuurd door de BMW xDrive-vierwiel-
aandrijving die het gros van de pk’s naar 
de achterwielen stuwt. 

De bocht uitsturen met het merendeel 
van de kracht op de achteras, een niet 
uit balans te brengen carrosserie bij 
lastenwissels en een acceleratie die alles 
en iedereen ter plaatse laat: de X3 M 
Competition heeft het allemaal. Ook al 
behoort hij duidelijk tot de sportwagens, 
hij blijft ook zeer geschikt voor dagelijks 
gebruik. Wanneer de bestuurder de motor, 
het stuur en de ophanging op ‘Efficient’ 
en ‘Comfort’ instelt, voelt de wagen ver-
gelijkbaar aan met een andere X3. Maar 
zodra de bestuurder de Sport Plus-stand 
inschakelt, rukt het sportbeest zich los en 
gaat hij er pijlsnel vandoor. —

ONTMOET DE BMW 
X3 M-FAMILIE

De BMW X3 M Competition 
mag dan wel de blikvanger zijn 
in het X3 M-segment, ook de 
andere leden van de familie 
mogen meer dan gezien worden. 
Naast de X3 M Competition is er 
ook de ‘gewone’ X3 M, al is die 
allesbehalve gewoontjes en biedt 
ook hij uitgesproken M-genen 
en rijdynamiek op het hoogste ni-
veau. Daarnaast overtuigen de X3 
M40i (benzinemotor) en X3 M40d 
(dieselmotor) met een bijzonder 
evenwichtig samenspel van per-
formance, comfort en efficiëntie. 

BMW X3 M 
Vermogen: 353 kW (480 pk) 
Acceleratie 0 – 100 km/h: 
4,2 seconden 
Gemiddeld brandstofverbruik: 
10,5 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
239 g/km

BMW X3 M40i 
Vermogen: 265 kW (360 pk) 
Acceleratie 0 – 100 km/h: 
4,8 seconden 
Gemiddeld brandstofverbruik: 
8,2 – 7,9 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
187 – 179 g/km

BMW X3 M40d 
Vermogen: 240 kW (326 pk) 
Acceleratie 0 – 100 km/h: 
4,9 seconden 
Gemiddeld brandstofverbruik: 
6,5 – 6,2 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
170 – 164 g/km

US-modellen op de afbeeldingen gebruikt I Ontdek meer op www.bmw.be

56 DAENINCK MAGAZINE

BMW

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

Merelbeke
Authentieke te renoveren U-hoeve op 1,56 ha 
met een bew. opp. van 600 m² en omvat o.a. in-
kom, ruime eetplaats, kkn, 7 slpkrs, 4 bdkrs,  ... 
Sted. inl. in aanvraag             
EPC: 340 kWh/m²

E&V ID W-02624C

Aalter
Unieke herenwoning met praktijkruimte op
2.041 m² met een bew. opp. van 320 m² en 
omvat o.a. 5 slpkrs, ruime parking en tuin, ...
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 319 kWh/m² - UC 742288

E&V ID W-02JQLP

Gavere
Prachtig langoed met 2 entiteiten en bijgebouwen
op ca. 13.756 m² en een bew. opp. van ca. 640 m² 
met o.a. 10 slpkrs, 6 bdkr., 3 keukens, zwembad, ...  
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 171 kWh/m² - UC 1951388

E&V ID W-02L94J

Herzele
Unieke vierkantshoeve met kantoor op ca. 4.193 
m² heeft een br. opp. v. ca. 850 m² en omvat o.a. 3 
slpkrs, 3 bdkr, zwembad, kantoor met eigen parking.
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 243 kWh/m² - UC 1774885

E&V ID W-02J0R8

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 E&V ID W-02JA5D

Zwijnaarde
Villa in rustige woonwijk aan het ‘Parkbos’ op 2.003 m² met een bruik-
bare opp. van 538 m² en omvat o.a. 5 slpkrs, 2 bdkrs, binnenzwembad, ... 
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 361 kWh/m² - UC 2333212

E&V ID W-02BI1L

Hansbeke
Uniek 17de eeuws landhuis en conciërgewoning op 1 ha, met een 
bew. opp. van 405 m² en omvat o.a. 6 slpkrs, 3 bdkrs, buro, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 362 kWh/m² - UC 2245078

E&V ID W-02GLKU
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KIM 
MUPANGILAÏ
INTERIEURARCHITECTE 

BELGISCH-CONGOLESE 
DROOM IN NEW YORK

Interieurarchitecte, meubeldesigner, grafisch designer, 
model: woorden schieten al snel tekort om beloftevol 
Belgisch multitalent Kim Mupangilaï te omschrijven. 
Voor een bezige bij is ‘The City That Never Sleeps’ 
de ideale uitvalsbasis om een stukje van de creatieve 
en architecturale wereld te veroveren.

TEKST RUBEN MARCHAND | KIM MUPANGILAÏ | MARIECLAIRE.BE
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Zelf ziet Mupangilaï zich als 
een hartelijke, empathische 
en bescheiden persoon. 
Ze heeft een perfectionistisch 
kantje en is gedreven in alles 

wat ze doet. Volgens haar vrienden is 
Mupangilaï “te lief” voor deze wereld en 
zou ze wat vaker neen moeten zeggen. 
Maar laat neen zeggen nu een van de 
dingen zijn waar ze niet goed in is. “Ik ben 
nu eenmaal wie ik ben. Ik hou ervan om 
mensen te helpen en doe alles voor mijn 
vrienden en familie.” En ook voor zichzelf, 
zo blijkt, want op korte tijd wist ze zelfs op 
de übermetropool New York haar stempel 
te drukken. Een kunststukje.

VAN GENT VIA AUSTRALIË 
NAAR NEW YORK 
Mupangilaï is met het creativiteitsgen 
geboren. Passie voor kunst, architec-
tuur, mode en design zit er als het ware 
ingebakken. De keuze voor een Bachelor 
Grafische Vormgeving en Master 
Binnenhuisarchitectuur aan de Gentse 
LUCA School of Arts was dan ook logisch. 
Voor haar stage als interieurarchitecte 
trok ze naar het hippe Berlijn om er aan 
de zijde van Katrin Greiling de interieur-
wereld verder te ontdekken. Daar raakte 
ze nog meer gebeten door de microbe 
en hoorde ze de naam New York vaak 
vallen als dé hotspot voor architectuur 
en interieurdesign.

En laat New York opnieuw het gespreks- 
onderwerp zijn wanneer ze enkele inte-
ressante New Yorkers ontmoet tijdens 
een rondreis in Australië. Ze raakt zo 
geïntrigeerd door de bruisende verhalen 
uit de Empire State dat ze resoluut besluit 
om erheen te verhuizen. Ze vond een 
tijdje een verblijfplaats op een veredelde 
werf. Niet het glamoureuze New York 
dus, maar Mupangilaï was al lang blij dat 
ze zich tot haar inwoners mocht rekenen. 
Bovendien kwam ze erachter dat het 
pand voordien als studio fungeerde voor 
de neo-expressionistische kunstenaar 
Basquiat. Zelfs Andy Warhol bleek nog 
in het gebouw te hebben verbleven.  
Van artistieke vibes gesproken. 
▶
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Ponyboy bar, Brooklyn, New York
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SURVIVAL OF THE FITTEST
Met haar portfolio onder de arm trok ze 
als een bezetene door de stad om aan 
te kloppen bij verschillende studio’s en 
bureaus. Zo wist ze een paar stages op de 
kop te tikken en kreeg ze zelfs een tijde-
lijke job bij designshowroom BBDW. Maar 
na een aantal maanden kreeg ze toch de 
bevestiging dat het niet gemakkelijk is om 
het als jonge, buitenlandse wolf te maken 
in New York. De New York-mentaliteit 
bleek echt wel ‘survival of the fittest’. 
“Niets wordt je er in de schoot geworpen, 
net omdat er zo’n overaanbod is aan cre-
atieve en gedreven persoonlijkheden.” Na 
enkele maanden besloot Mupangilaï om 
tijdelijk terug te keren naar België om alles 
op een rijtje te zetten. Want ze moest en 
zou slagen in New York.

STROOMVERSNELLING
Tussen de visumstress en het papierwerk 
door kreeg Mupangilaï plots een telefoon-
tje van een van haar New Yorkse vrienden. 
Hij vroeg haar of ze meteen tegelijkertijd 
interieurarchitecte, designer en grafisch 
designer wilde zijn voor Ponyboy, een hip-
pe bar die hij wilde openen in Greenpoint, 
Brooklyn. Meteen een grote sprong voor 
Mupangilaï, voor wie het haar eerste echte 
soloproject zou worden. Plots kan het snel 
gaan, want toevallig had ze ook net een 
voltijds contract getekend bij architecten-
bureau Crème/Jun Aizaki Architecture & 
Design.

De inrichting van Ponyboy combineren 
met haar ander werk was zwaar, maar 
het was elke zweetdruppel waard, zegt 
Mupangilaï. “Ik wilde altijd al naar New 
York, omdat ik wist dat hier opportuni-
teiten liggen. In Europa verwacht men 
dat je binnen de lijntjes kleurt, terwijl hier 
iedereen een artiest of meubelmaker kan 
zijn. Je moet het gewoon doen, niemand 
houdt je tegen.” 
▶

Spacious (internetcafé), Brooklyn, NY
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ONTBOLSTEREND 
MODETALENT

Ook op modevlak is New York een onvervalste 
open-minded stad. “Toen ik nog studeerde 
droeg ik al mijn eigen stijl, maar die werd toen 
niet altijd even enthousiast onthaald. Dat heb je 
niet in New York: hier kun je zomaar op straat 
in je ondergoed met een trench en een hoed 
op.” Die modieuze vastberadenheid sprong ook 
in het oog van het Deense modemerk Object. 
Het benaderde Mupangilaï om model te staan 
voor #thewomancollective, een campagne die 
vrouwen in de kijker plaatst die geëngageerd 
zijn, hun ding doen en vooral zichzelf durven 
zijn. Als ondernemende vrouw die zich wist te 
onderscheiden in New York, past ze inderdaad 
perfect in het plaatje. 

Ik wil mijn diepe 
appreciatie voor 
de primitieve Afrikaanse 
artefacten en de westerse 
designgeschiedenis laten 
samensmelten.
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YIN EN YANG 
Momenteel broedt Mupangilaï op haar 
eigen interieurcollectie die ze in de VS 
wil lanceren. Een collectie waarin haar 
westerse en Afrikaanse roots tot uiting 
moeten komen. "Als blank opgevoede 
tiener was ik steeds op zoek naar een ge-
zonde balans tussen mijn witte en zwarte 
cultuur en probeerde ik uit te zoeken waar 
ik als individu bijhoor. De grote zwarte 
gemeenschap en culturele mengelmoes in 
New York hebben me daar enorm bij ge-
holpen door me dichter bij mijn Congolese 
voorouders te brengen. Ik begrijp nu 
meer dan ooit wie ik ben en hoe ik me 

vertegenwoordig als individu.” Net daarom 
is het ontwerpconcept van Mupangilaï’s 
meubelstukken een versmelting van de 
Afrikaanse en westerse cultuur. Als yin 
en yang moeten ze van elk meubelstuk 
een crossculturele beleving maken. “Ik wil 
mijn diepe appreciatie voor de primitieve 
Afrikaanse artefacten en de westerse 
designgeschiedenis laten samensmelten, 
zonder het functionele en gepersonali-
seerde aspect van design uit het oog te 
verliezen.” 

Of ze ooit nog een terugkeer naar België 
plant? “Ooit wel. De levenskwaliteit is 
nu eenmaal beter in Europa”, verrast 
Mupangilaï, die zich nochtans thuis voelt 
in de New Yorkse smeltkroes. Zelfs het 
majestueuze New York kan het gezellige 
Gent blijkbaar niet zomaar doen vergeten. 
—“JE MOET HET GEWOON DOEN, 

NIEMAND HOUDT JE TEGEN.”

Ponyboy bar, Brooklyn, New York
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RAMEN - DEUREN - POORTENRAMEN - DEUREN - POORTEN

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



NIEUWE 
GENERATIE 
BMW iDRIVE
NATUURLIJKE DIALOOG 
TUSSEN BMW EN BESTUURDER

Het nieuwe BMW iDrive tilt de interactie tussen 
bestuurder en BMW naar een nog hoger niveau. 
Het bedieningsconcept maakt de BMW ongezien 
toegankelijk voor de inzittenden en functioneert 
als een digitale, intelligente en proactieve partner 
in elke situatie.

BRON BMW AG

64 DAENINCK MAGAZINE

BMWBMW



Wat twintig jaar geleden 
begon met de introduc-
tie van een draaiknop 
en een digitaal scherm, 
is nu een allesomvatten-

de, intelligente, zintuiglijke ervaring die is 
aangepast aan de gebruiker. De basis van 
het unieke systeem is het BMW Operating 
System 8, een nieuwe generatie van 
beeldschermen, bedieningselementen, 
software en extreem krachtige connec-
tiviteit en dataverwerking. Ook de BMW 
Intelligent Personal Assistant staat bij de 
nieuwe generatie iDrive meer dan ooit 
centraal in de interactie tussen mens 
en machine. Het bedieningsconcept is 
ontworpen met een duidelijke focus op 
bediening via spraak en op aanraakbedie-
ning via het BMW Curved Display.

Ook nieuw is Great Entrance Moments, 
dat zelfs al voor het instappen zorgt voor 
een aansprekende interactie tussen BMW 
en bestuurder. Tijdens het rijden zorgen 
de nieuwe My Modes voor een allesom-
vattend samenspel tussen verschillende 
functies, waarmee de combinatie van 
voertuigkarakteristiek en interieurambian-
ce wordt aangepast aan de situatie.

DIGITAAL DESIGN
Het nieuwe BMW iDrive is van binnen-
uit ontworpen, met aan de grondslag 
de zintuiglijke wensen van de inzittenden. 
De interactie tussen bestuurder en BMW 
wordt een unieke beleving waarbij de 
grens tussen digitaal en analoog vervaagt. 
Een opvallende fysieke toevoeging aan 
het interieur is het BMW Curved Display. 
Het futuristisch ogende gebogen scherm 
is duidelijk naar de bestuurder gericht 
voor een optimale ergonomie en versterkt 
de intuïtieve aanraakbediening. De be-
dieningspanelen op de middenconsole 
en het dashboard hebben een nieuw, 
minimalistisch design en zitten waar 
de gebruiker ze verwacht. 

NIEUWE VORM VAN EXPRESSIE
De verbeterde BMW Intelligent Personal 
Assistant is als een digitaal karakter dat 
op natuurlijke wijze communiceert met de 
bestuurder en de voorpassagier, als een 
echt personage. De visualisatie van de 
assistent wekt vertrouwen op, is aantrek-
kelijk en heeft de dynamiek die nodig is 
om verschillende emoties en gemoeds-
toestanden op non-verbale en menselijke 
wijze te communiceren. De assistent 
herkent wie tegen hem praat en toont zich 
op het scherm. Een grotere hoeveelheid 
onderliggende data en informatie maakt 
de assistent niet alleen nog intelligenter, 
ook reageert hij op basis van context. 
Bij de afweging voor wanneer en hoe 
het systeem moet reageren, houdt het 
rekening met de situatie in de auto en 
de omgeving.

WARM WELKOM
De BMW Great Entrance Moments creë-
ren een totale gebruikservaring vanaf het 
moment dat de bestuurder de auto nadert 
tot de reis begint. Dankzij zeer nauwkeuri-
ge locatiebepaling van de sleutel of smart-
phone weet de BMW exact vanaf waar 
de bestuurder nadert. Zodra de afstand 
kleiner is dan drie meter, komt de auto tot 
leven en begeleidt hij de bestuurder met 
spectaculaire lichteffecten. 
▶

De BMW Intelligent 
Personal Assistant staat 
meer dan ooit centraal 
in de interactie tussen 
mens en machine.
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SPORT

PERSONAL

EFFICIENT

Zodra de bestuurder binnen anderhal-
ve meter komt, ontgrendelt de BMW. 
Met het openen van het portier activeert 
de instapassistentie van de stoel samen 
met de stoel- en stuurverwarming. Al tij-
dens het instappen worden de persoon-
lijke instellingen van BMW ID geladen 
en wordt een verbinding gemaakt met 
de smartphone van de bestuurder. Als de 
bestuurder al een telefoongesprek voert, 
nemen de microfoon en luidsprekers van 
de auto dat gesprek naadloos over. 

MY MODES
My Modes zorgen voor een totaalbeleving 
op basis van persoonlijke voorkeuren. Ze 
prikkelen verschillende zintuigen en zijn 
selecteerbaar met een stemcomman-
do of een knop op de middenconsole. 
De eerste versie van My Modes combi-
neert tot tien verschillende instellingen. 

Dat zijn de functies van de eerdere Driving 
Experience Mode, zoals de aansturing 
van het aandrijfsysteem en de transmissie, 
de stuurkarakteristiek en de onderstel- 
afstemming. Het nieuwe BMW iDrive 
heeft bij de introductie de modi Efficient, 
Sport en Personal. In de toekomst komen 
daar nog modi bij naarmate BMW iDrive 
zich verder ontwikkelt, via automatische 
over-the-air updates.

Het nieuwe iDrive wordt geleidelijk uit-
gerold over alle modellen. Het debuteert 
later dit jaar in de BMW iX en daarna ook 
in de BMW i4. —

De interactie tussen bestuurder 
en BMW wordt een unieke beleving 
waarbij de grens tussen digitaal 
en analoog vervaagt.
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BLACK PEARL 
ZWARTE PAREL OP DE WERELDZEEËN
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BLACK PEARL 
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De 107 meter lange 
driemaster is het grootste 
en meest geavanceerde 
zeiljacht ter wereld.

FACTS & FIGURES

Black Pearl by Oceanco
Lengte: 106,7 m
Max. breedte: 15,4 m
Kruissnelheid: 12 kn
Topsnelheid: 17,6 kn
Totale zeiloppervlak: 2.900 m² 
Batterijcapaciteit: 684 kW
Elektrische voortstuwing:  
2x 400 kW
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De 107 meter lange driemaster 
Black Pearl, gebouwd door 
Oceanco, is het grootste 
en meest geavanceerde zeil-
jacht ter wereld. Het unieke 

jacht is het resultaat van een complexe en 
succesvolle samenwerking tussen de ei-
genaar, Oceanco en internationale ontwer-
pers. Black Pearl heeft een hypermodern 
DynaRig-zeilsysteem en een compacte 
machinekamer met een hybride voortstu-
wingsinstallatie. Maar haar grootste troef 
is wellicht dat ze energie regenereert door 
het 2.900 m² grote zeiloppervlak volledig 
te benutten.

REVOLUTIONAIRE VISIE
De visie van de eigenaar was om 
een jacht te bouwen dat in alle opzichten 
buitengewoon is. Hij wilde een jacht dat 
modern, luxueus en comfortabel zou zijn, 
maar ook zeer efficiënt tijdens het zeilen 
en bij het gebruik van de motoren. Hij was 
gedreven om een uniek jacht te creëren 
dat anders was dan wat gangbaar is in de 
industrie. “Als ingenieur heb ik een na-
tuurlijke neiging tot en een nieuwsgierig-
heid naar nieuwe systemen en innovatieve 
technologie. Eco-bewustzijn is van vitaal 
belang voor de toekomst van onze pla-
neet. Ik steun van ganser harte onderzoek 

dat ons naar meer duurzaamheid leidt en 
dat is de reden waarom groene technolo-
gie een zeer groot deel uitmaakte van de 
creatie van Black Pearl.”

ZWARTE OF GROENE PAREL? 
In de ontwikkelingsfase werd een holisti-
sche duurzaamheidsbenadering door-
getrokken in een groot aantal systemen 
aan boord, waaronder het verbeterde 
DynaRig-zeilsysteem. De sleutel tot 
de doeltreffendheid van DynaRig is 
het gemak waarmee Black Pearl kan 
zeilen in plaats van afhankelijk te zijn van 
voortstuwing door fossiele brandstoffen. 
Doordat één persoon 2.900 m² zeilopper-
vlak instelt in minder dan zeven minuten, 
kan de bemanning snel en eenvoudig de 
hoofdmotoren uitschakelen en de kracht 
van de wind benutten, wat kosteloos is 
en beter voor het milieu. 

Black Pearl heeft indrukwekkende zeil-
prestaties die haar tot een ongelooflijke 
30 knopen onder zeil brengen. En die 
hoge snelheid betekent meer potentieel 
om energie op te wekken op een milieu-
vriendelijke manier. Haar hybride voortstu-
wingsinstallatie heeft twee schroefaslijnen, 
elk met een verstelbare schroef. 
▶

Wanneer een jachteigenaar zelf ingenieur is,  
ontstaan er grootse ideeën. Bijvoorbeeld om de Atlantische 
Oceaan over te varen met een zeiljacht zonder ook maar 
een liter fossiele brandstof te verbruiken. Het lijkt utopisch, 
maar Black Pearl maakt het waar. 
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In normale zeilmodus zijn de schroeven 
zo ingesteld dat de weerstand minimaal 
is en de assen niet draaien. Maar als het 
jacht kinetische energie wil opwekken 
om op te slaan en te gebruiken, wordt de 
hoek van de schroeven veranderd zodat 
die als dynamo kunnen fungeren wanneer 
het water er overheen gaat. De assen zijn 
verbonden met een elektromotor waar-
door de windenergie die Black Pearl door 
het water stuwt effectief wordt omgezet in 
elektrische energie. 

Zodra die energie is opgewekt, gaat het 
naar een energieopslagsysteem beheerd 
door een efficiënt monitoringsysteem om 
ervoor te zorgen dat niets verloren gaat. 
Dat maakt het mogelijk om een volledig 
emissievrije trans-Atlantische oversteek te 
maken waarbij zowel de voortstuwing als 
de hoteldiensten zuiver worden aangedre-
ven door de wind. Zo draait het jacht de 
klok terug naar een tijd waarin scheep-
vaart nog emissievrij was, maar dan wel 
met alle comfort en luxe van een modern 
jacht aan boord.

HOGE TAILLE  
EN ITALIAANS MAATWERK
Het DynaRig-systeem speelde een es-
sentiële rol bij het bepalen van de ruimtes. 
De integratie van de tuigagestructuur 
vereiste vrijstaande masten, wat een 
belangrijk onderdeel van het ontwerp was, 
en zorgt voor een totale symbiose tussen 
interieur en exterieur. “De uitdaging was 
om volume en een mooie doorvaarthoog-
te te bereiken, en toch een slank en goed 
geproportioneerd jacht te behouden. 
Daarom ontwikkelden we een hoge 
'taillelijn', waardoor de romp tot aan het 
bovendek komt over een aanzienlijk deel 
van de lengte van het jacht. Het resultaat 
is een naadloze continuïteit van de lijn 
en lange zichtlijnen”, aldus Ken Freivokh 
van Ken Freivokh Design, verantwoordelijk 
voor het jachtontwerp. 

Het Italiaanse Nuvolari Lenard verfijnde 
de lay-out en verzorgde de exterieursty-
ling. “We wilden dat dit zeer grote vaartuig 
zijn uitstraling als sierlijk zeiljacht zou 
behouden en niet op een schip zou lijken, 
wat vaker gebeurt bij jachten van dergelijk 
formaat”, zegt Carlo Nuvolari. En daar 
slaagden ze met glans in. De stylingdetails 
en de unieke vormen van het jacht zijn 
op het eerste gezicht en zelfs van veraf 
te herkennen dankzij de onmiskenbare 
lijnen. —

DUURZAAM 
VAKMANSCHAP

Het Nederlandse Oceanco is al 
meer dan 30 jaar gespecialiseerd 
in de bouw van grote, op maat 
gemaakte jachten. De jachtbou-
wer biedt zijn klanten een zeer 
persoonlijke service en past 
innovatief design en nieuwe tech-
nologie toe om unieke jachten te 
creëren die voldoen aan de visie 
van de eigenaar en de ontwerper. 
Oceanco is zich uitermate bewust 
van de milieu-impact van het 
bouwen, bezitten en exploiteren 
van grote jachten. Daarom zet 
het voortdurend in op onderzoek 
en ontwikkeling in de zoektocht 
naar duurzame technologieën 
van morgen.

Als het systeem zijn 
volledige potentieel 
bereikt, is het mogelijk 
om een volledig 
emissievrije trans-
Atlantische oversteek 
te maken.
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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

ADD VALUE 
TO YOUR 
BRAND  
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W A R E G E M      S I N T - M A R T E N S - L A T E M      B R U G G E      N I E U W P O O R T

new webshop   www.vertigomenswear.com


