
et was weer ouderwets 
genieten tijdens de vijfde 
editie van onze DRIVR-Rit. 

Van het eclectische wagenpark, 
gaande van een Corrado over een 
500E tot een gloednieuwe GR86, de 
fijne gesprekken onder 85 gelijkge-
stemde zielen en natuurlijk van de 
uitsekende slingerwegen. Luxem-
burg mag dan wel zo klein zijn dat 

H het vaak over het hoofd gezien 
wordt, dichter bij huis vind je gewoon 
geen leukere routes. En ook al begon 
de dag grijs en mistig, de zon liet ons 
snel genieten van droge wegen en 
een prachtig roadbook in bolletje-pijl-
tje of GPX-formaat. Dat laatste zagen 
we zelfs verschijnen op een… fiets-
computer! Als dat geen Strava- 
records voor de eeuwigheid worden, 

dan weten wij het ook niet meer. 
Maar goed, time flies when you're 
having fun, waardoor de dag om was 
vooraleer we het goed en wel besef-
ten. Positief bekeken staan we daar-
mee ook weer dichter bij de volgen-
de DRIVR-rit, dus graag tot dan!

Foto's: Stijn Braes, Openroads.be en 
Dennis Noten • Tekst: Pieter Ameye
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HOOP IN BANGE DAGEN
SlavaUkraini

De vernieling van 
het grootste vliegtuig 
ter wereld is een 
symbool geworden 
voor het lijden van 
de Oekraïense 
bevolking, maar ook 
voor de geplande 
heropstanding.

lufpoker dachten de mees-
ten. Maar weinigen zagen 
Poetin effectief in staat om 

anno 2022 een grootschalige oorlog 
aan de oostgrens van Europa te 
 ontketenen. Zelfs de aloude ‘Golden 
 Arches Theory of Conflict Prevention’ 
van econoom Thomas Friedman kon 
daarmee de prullenmand in. Die 

 geinige theorie stelt dat landen met 
vestigingen van McDonald’s niet met 
elkaar in oorlog treden. Of hoe 
 volkeren met enige westerse affini-
teit normaal niet gauw de wapens op 
elkaar richten. Maar met de  sluiting 
van alle  McDonald’s-filialen in Rus-
land heeft Friedman wel weer gelijk. 
Terwijl Poetin met harde hand 
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het Sovjetrijk terug tot leven wil 
wekken, laten aan beide kanten 
massa’s mensen het leven. Minder 
belangrijk maar zeker zo treffend is 
dat terloops net een deel van de 
oude  Sovjetgeschiedenis wordt weg-
geveegd. Zoals de Antonov AN-225 
Mriya alias het grootste vliegtuig ter 
wereld, dat meteen bij de start van 
het conflict werd vernield. Over 
Sovjettechno logie wordt immers al 
eens lacherig gedaan, tot je terug-
denkt aan de vliegende start die het 
Russische ruimteprogramma nam of 
de T-34 tank die het Derde Rijk op de 
knieën bracht. Of de go anywhere do 
 anything Lada Niva om ook een auto-
voorbeeld te geven.

Spruce Goose
De Antonov AN-225 was een uniek 
vrachtvliegtuig in maatje XXXL, naar 
het voorbeeld van de Spruce Goose. 
Die vliegboot was de (natte) droom 
van magnaat Howard Hughes en zou 
ingezet worden tijdens WOII. On-
danks Amerikaans overheidsgeld 
heeft de gigantische H-4 Hercules 
het productiestadium evenwel nooit 
gehaald. Het prototype vloog slechts 
eenmalig en bovendien erg kort op 2 
november 1947. De Antonov zou de 
Spruce Goose 40 jaar later in alles 
behalve spanwijdte overklassen.
Om even wat context te geven: de 
AN-225 heeft een lengte van 84 m 
en een spanwijdte van goed 88 m. 
Het maximale startgewicht bedraagt 
640 ton, wat in september 2001 tot 
een recordlading van 254 ton leidde 
op een vlucht van Kiev naar Odessa 
en weer terug. Daarvoor heeft de 
Oekraïense trots geen 4 maar wel 6 
motoren en een landingsgestel met 
maar liefst 32 wielen. Kortom, zelfs 
een modernere Airbus A380 met 
een lengte van 73 m, 80 m spanwijd-
te en een maximaal startgewicht van 
575 ton moet zijn meerdere erin er-
kennen.

Oorspronkelijk werd deze reus ont-
worpen met het ruimteprogramma 
van de Sovjet-Unie in gedachten, 
omdat het ruimteveer Boeran op 
zijn brede rug getransporteerd kon 
worden. Met de eerste vlucht op 21 
december 1988 stond de wereld 
evenwel dicht bij een nieuw tijdperk 
dat startte met the big bang waarbij 
de Sovjet-Unie uiteen zou spatten. 
De tweede AN-225 werd daardoor 
nooit afgewerkt. De AN-225 met r e-
gistratienummer CCCP-82060 en 
later UR-82060 zou dus voor altijd 
unicum blijven. Oekraïne -thuisbasis 
van vliegtuigbouwer Antonov- richtte 
zich met zijn vrachtvliegtuigen ver-
volgens op commerciële vluchten. 
Initieel alleen met ‘kleinere’ toestel-
len zoals de 69 m lange AN-124’s. 
Eind jaren ’90 werd echter duidelijk 
dat er een markt was voor het trans-
port van omvangrijke of extreem 
zware items, waardoor de AN-225 
opnieuw het luchtruim in mocht.

Dakar
Alles wat te zwaar of te groot was 
voor regulier transport vond vanaf 
2001 -tegen een kostprijs van onge-
veer 30.000 dollar per uur- een plek-
je in de buik van deze AN-225. Dat 

ging van humanitaire hulpgoederen 
voor Pakistan over goed 40 m lange 
wieken van een windturbine tot aan 
een tank of vier. Recenter, bij de 
start van de pandemie, vervoerde de 
AN-225 in een keer 1.000 kubieke 
meter aan beschermend materiaal. 
Maar je kan de AN-225 ook terugvin-
den in het Guinness World Record 
boek als thuishaven van de hoogste 
kunstexibitie, namelijk een expo met 
500 werken van 120 artiesten die 
anno 2012 op 10.150 meter hoogte 
werd gehouden.
In het jaar 2000 redden iets kleinere 
Antonov AN-124’s zo ook de Dakar. 
Een terroristische dreiging deed de 
rallykaravaan stokken aan de voor-
avond van de doortocht door Niger. 
Vier etappes en een rustdag werden 
noodgedwongen geannuleerd. Zo 
ontstond er een luchtbrug waarbij 
drie Antonov AN-124’s werden ge-
charterd om de hele Dakar-karavaan 
te verplaatsen en de rally te hervat-
ten. Gedurende vijf dagen zorgde 
een ongelooflijk luchtballet ervoor 
dat 500 voertuigen en 1.500 mensen 
werden overgebracht.

Feniks
Sinds 28 februari is de Oekraïense 
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SlavaUkraini

HET STAAT VAST DAT DE AN-225 
OOIT ALS EEN FENIKS ZAL 
HERRIJZEN. 

werd hij zowaar opgenomen in de 
Hall of Fame en ontmoette hij 
mensen als Bud Ekins. Ekins was 
een beroemde motorenbouwer en 
stunt piloot uit LA en via hem leerde 
Joël filmacteur Steve McQueen 
kennen. McQue en was altijd een 
groot bewonderaar van toppiloten 
geweest. Zo was de film Le Mans 
een manier om zich maandenlang te 
amuseren met de beste piloten ter 
wereld. Als je oog had voor techniek 
en skills had aan het stuur, dan 
hoorde je snel bij de vriendenkliek 
van McQueen. Robert trok er vaak 
met McQueen op uit voor woestijn-
ritten met de moto, een van de gro-
te passies van de hollywoodacteur. 

On Any Sunday
Het bleef trouwens niet bij vrijetijds-
bestedingen, want ‘Mr. Cool’ scha-
kelde ‘Mr. Motocross’ ook in voor 
verschillende filmproducties. In de 
oorlogsprent ‘The Great Escape’ 
kunnen we Robert bijvoorbeeld aan 
het werk zien met wat puik stunt-
werk op de motorfiets. En dan is er 
uiteraard nog ‘On Any Sunday’, een 
filmdocu uit 1971 met getrainde 
motorijders waaronder McQueen en 
Robert. De analogie met de prent 
Le Mans is groot, vermits de Solar 
Productions-studio van de holly-
woodster ook hier weer de touwtjes 
in handen had. Het behoeft dan ook 
weinig verbeelding om Steve en Joël 
door de eeuwige jachtvelden daar-
boven te zien scheuren, zij aan zij op 
hun ronkende machines met een 
grote grijns.

Tekst: Stijn Braes • Illustratie: Bert Claes
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‘A FORMIDABLE 
SENSE OF DUTY’
Met die mooie woorden wordt de pas overleden 
Queen Elizabeth alom geprezen. Woorden die 
ook passen bij haar favoriet vervoersmiddel.

iefst 70 jaar zat Queen Eliza-
beth op de troon, zo’n onge-
looflijk lange periode was het 

dat zelfs James Bond -in boek- of 
filmvorm- nooit een andere Queen 
heeft gediend. Maar eigenlijk begon 
haar dienstplicht -letterlijk- véél vroe-
ger. De Queen was amper 13 toen de 
oorlog uitbrak, maar niettemin sprak 
ze jongeren vanuit de bombarde-
menten toe en probeerde ze het mo-
raal op te krikken. Op haar 18e sloot 
ze zich vervolgens aan bij het leger 
via een opleiding ‘rijden en voertui-
gonderhoud’. “Princess Auto Mecha-
nic” kopte de pers.
De passie voor paardenkracht – ge-
motoriseerd of niet – bleef en de 
 keren dat ze gespot werd met een 
Land Rover zijn ontelbaar. Meestal 
zat ze achter het stuur, tot verbazing 

van omstaanders. Een daarvan was 
de kroonprins van Saudi-Arabië, die 
bij een rondleiding rond kasteel Bal-
moral plots Queen Elizabeth als 
chauffeur kreeg. Ter info, op dat 
moment was het in Saudi-Arabië 
voor vrouwen nog onmogelijk een 
rijbewijs te halen. Bovendien hield 
de Queen er kennelijk een stevig 
tempo op na op de smalle bospa-
den. Een cocktail die volstond om de 
kroonprins -via zijn tolk- de Queen 
te smeken het tempo te verlagen. 
Rest In Peace Your Majesty. Het reeds 
geplaagde Verenigd Koninkrijk is 
een icoon kwijt, dat -net als haar 
gemaal- ook postuum haar autolief-
de bewees met een zelf ontworpen 
lijkwagen.

Tekst Stijn Braes • Foto Land Rover
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HOE EEN LOTUS OOIT 
EEN KIA WERD
Badge engineering getuigt meer van besparings-
drang dan van inventiviteit. Toch levert het heel af 
en toe een opvallende creatie op, zoals die keer 
toen KIA zijn eigen Lotus Elan ging bouwen. 

erwijl Mazda de ingrediën-
ten van de originele Lotus 
Elan begin jaren ’90 succes-

vol moderniseerde voor de MX-5, 
deden de lui van Norfolk compleet 
het tegenovergestelde: ze lanceer-
den een roadster met -hou je vast- 
voorwielaandrijving. De M100 Elan 
was daardoor van meet af aan con-
troversieel, ook al tunede Lotus de 
rijdynamiek van de tweezitter naar 
goede gewoonte tot in de puntjes 
en waren de reviews over het stuur-
gedrag best lovend.
Veel zoden bracht het helaas niet 
aan de dijk. Omdat de achterwiel-
aangedreven roadster-scene in volle 
renaissance was, kreeg Lotus de 
nieuwe Elan aan de straatstenen 
niet kwijt. Met zijn ietwat aparte 
looks, voorwielaangedreven lay-out 
en pittig prijskaartje zou Hethel er 
slechts 4.655 kooplustigen voor vin-
den, verdeeld over over twee ‘Se-
ries’. Gelukkig was dat buiten de 
confraters van KIA gerekend, die in 
die M100 een geknipte ‘eerste’ 
sportwagen zagen.
Bij Lotus moesten ze dan ook niet 

lang nadenken om het project inte-
graal aan de Aziaten te verpatsen. 
Kwestie van een deel van de gedane 
investeringen te recuperen en vers 
kapitaal te genereren voor ‘Project 
M111’ dat later in de Elise zou uit-
monden, de meest succesvolle 
straatauto in Lotus’ geschiedenis.
Op de Zuid-Koreaanse thuismarkt 
en in Japan (waar de Elan als Kia 
 Vigato gecommercialiseerd werd) 
zou de M100 een relatief succesvol 
tweede leven leiden. Natuurlijk met 
een nieuwe badge, maar ook met 
een specifieke 1.8 van 150 atmosfe-
rische pk’s (in plaats van een gebla-
zen Isuzu 1.6 van 180 pk) en nieuwe 
door KIA ontworpen achterlicht-
units. 
Over een periode van 3 jaar werden 
er zo nog iets meer dan 1000 exem-
plaren van de licht aangepaste 
M100 geproduceerd. Straf genoeg 
zijn er daar zelfs een paar van naar 
het Oude Continent gekomen, ook 
al gaat onze voorkeur uiteraard uit 
naar het Britse origineel.

Tekst: Pieter Ameye • Foto: KIA

DE OS VAN 
MURRAY

oewel we Murray’s werk 
doorgaans associëren met 
ultieme prestaties op en 

naast het circuit, is de excentrieke 
wetenschapper vooral geboeid 
door ingenieur-technische uitdagin-
gen. Geen wonder dan dat hij niet 
lang moest nadenken over de 
vraag wat het perfecte voertuig 
voor snel ontwikkelende derdewe-
reldlanden zou zijn. Beter nog, hij 
lanceerde pardoes een voorstel.
De pitch ging uit van de Global 
Vehicle Trust (GVT) onder leiding 
van Sir Torquil Norman en had een 
goedkoop maar bovenal functio-
neel voertuig voor ogen. De ‘Ox’, 
zoals de kubistische vierwieler offi-
cieel heet, wordt aangedreven door 
een koppelrijke 2,2-liter turbodiesel 
van Ford Transit-origine, gekoppeld 
aan een handgeschakelde vijfbak 
die het maximumvermogen van 
nauwelijks 100 pk naar de voorste 
wielen overbrengt. Een elektrische 
versie is ook mogelijk.
De inspiratie voor die efficiënte 
aandrijving komt volgens Murray 
van de Renault R4, die ondanks zijn 
voorwielaangedreven lay-out een 
van Afrika’s favoriete werkpaarden 
is gebleken. Net als bij de R4 rekent 
Murray eerder op een uitgekiende 
gewichtsverdeling en een soepele 
ophanging, beter dan de tractie-

Wie Gordon Murray 
zegt, denkt doorgaans 
aan de McLaren F1 of 
de nieuwe T.50(s). 
Maar wist je dat de 
Brit met Zuid-Afri-
kaanse roots recent 
ook een  revolutionaire 
vracht auto heeft 
ontwikkeld?
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#Kleinood

MINI MATCHBOX, 
MAXI BOODSCHAP

Een kleine Matchbox 
kan wel degelijk 
groots zijn. Getuige 
deze miniatuur 
Mercedes 220 SE, 
die stereotypen wil 
doorbreken door 
de vrouwelijk piloot 
Ewy Rosqvist te eren.  

ongens houden van auto’s 
en meisjes van poppen? Dit 
kleine autootje wil die ge-

dachte definitief onder de speel-
goedmat vegen. Om kinderen van 
jongs af aan te behoeden voor 
stereotypen hebben Matchbox en 
Mercedes-Benz de handen in me-
kaar geslagen, met als achterliggen-
de gedachte om meer meisjes voor 
STEM-opleidingen (zijnde science, 
technology, engineering en math) te 
motiveren.
Deze specifieke 220 SE sedan van 
het W111-type is daar het ideale 
vehikel voor. Op 4 november 1962 
gingen Ewy Rosqvist en Ursula Wirth 
na liefst 4626 kilometer in zo’n 220 
SE als winnaar over de streep in de 
‘VI Touring Car Grand Prix’ van Ar-
gentinië. En dat terwijl er voor de 
start best smalend gedaan werd 
over het vrouwelijke team dat een 
dergelijk zware rally zou aanvatten. 
De twee Zweedse vrouwen lieten de 
mannen evenwel letterlijk in het stof 
bijten en namen de touwtjes van bij 
de start in handen. Sterker nog, ze 
reden linea recta de recordboeken 
in door op alle zes proeven de beste 
tijd neer te zetten. 
Rosqvist en Wirth verbaasden letter-
lijk de wereld met hun prestatie. Ze 
hadden immers niet alleen een 
mannelijk deelnemersveld versla-
gen, ze deden dit tijdens een lood-

zware rally én ze wonnen met ruime 
afstand. Dat alles onder het goed-
keurend oog van Juan Manuel Fan-
gio en de rest van de Argentijnse 
bevolking. En zo belanden we bij het 
belang om op jonge leeftijd de juiste 
prikkels te ontvangen. Ewy Rosqvist 
leerde al vroeg autorijden op de 
boerderij van haar vader. Nadien 
moest ze als assistent bij een vee-
arts zelf dagelijks tot 200 kilometer 
over boerenwegen in het Zweedse 
hinterland afleggen, wat een ideale 
basis bleek om rallyskills te kweken.
Deze betekenisvolle Matchbox werd 
in 2019 gelanceerd met een inspire-
rende video ter ere van internatio-
nale vrouwendag en kwam eind 
2020 nog eens finaal terug in het 
gamma als ‘Batch F’. Het is niet 
alleen een bijzonder fraai model-
autootje geworden, de gedachte 
erachter is minstens even mooi. 
Dus als je deze 220 SE in de winkel-
rekken -of op eBay- tegenkomt, 
koop hem dan voor je dochter, je 
zoon of simpelweg voor jezelf en 
denk even aan de twee Zweedse 
meiden die in 1962 geschiedenis 
schreven - voor 
zichzelf en alle 
vrouwen in de 
motorsport.

Tekst & foto:  
Stijn Braes
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moeilijker op markten waar ze 
 andere schrifttekens gebruiken.
Het zal dus niet verbazen dat we de 
Quick Response-code aan de Japan-
ners te danken hebben, met hun 
Kanji en Kana-schriften maar ook 
een meedogenloze drang naar 
 efficiëntie. Begin jaren ‘90 zat de 
Japanse economie namelijk in het 
slop, wat de switch van massapro-
ductie naar kleinere en gediversifi-
eerde volumes noopte. Daarvoor 
waren er meer onderdelen nodig, 
die het just-in-time principe van 
 dagen naar uren verkortte maar ook 
gedetailleerde informatie bij elk on-
derdeel vereisten. De barcode had 
zijn limieten bereikt.
In 1994 kwam Denso met de QR- 
code op de proppen. Die kon niet 
alleen in alle richtingen gescand 
worden dankzij drie positiepunten 
op de uithoeken, maar ook 7000 
tekens opslaan in gelijk welk schrift. 
Bovendien werden de codes voor-
zien van een error-corrigerende 
functie, die het probleem van vlek-
ken of beschadigingen omzeilt. Als 
Tier-1 toeleverancier voor de auto-
mobielindustrie en vaste partner 
van Toyota was het bijna logisch dat 
‘s werelds nummer 1 het systeem in 
de automobielproductie zou intro-
duceren.
Vandaag is haast elk onderdeel van 
elke auto voorzien van een QR-code. 
Voor de hulpdiensten zit er zelfs 
veiligheidsinformatie in die van tel is 
is bij bluswerk of reddingsoperaties. 
Maar ook in het dagelijkse leven valt 
de blokjescode niet meer weg te 
denken, ook al wordt die tegen-
woordig vaker voor marketingdoel-
einden gebruikt dan voor manufac-
turing. Zelfs in deze Weekend DRIVR 
staat er af en toe eentje om naar 
een relevante video te verwijzen, 
dus scan er gerust op los!

Tekst: Ken Divjak • Foto: Toyota Gazoo Racing
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elgië heeft een rijke moto-
crossgeschiedenis. De grond-
legger van die sporttak en 

tevens uitvinder van de term motor-
cross was Jacques Ickx, autosport-
journalist en vader van Jacky. Al in 
1934 organiseerde hij de ‘Motocross 
Brabançon’ in Leuven. Na WOII ver-
menigvuldigde het aantal races zich 
snel, net als de Belgische triomfen. 
Helaas gaat het de laatste jaren niet 
meer zo goed met vele van onze 
oude – en zelfs minder oude – kam-
pioenen. Denk maar aan tienvoudig 
wereldkampioen Stefan Everts, die 
eind 2018 malaria opliep in Congo 
en daar vandaag nog steeds de ge-
volgen van draagt. Of Eric Geboers 
die ondertussen alweer vier jaar ge-
leden in Mol verdronk toen hij zijn 
hond wou redden. Sinds begin vorig 
jaar moeten we ook Joël Robert alias 
‘Mister Motocross’ aan dat lijstje toe-
voegen, ten gevolge van een corona-
besmetting die hem op 13 januari 
2021 het leven kostte.

Met dank aan Sabena
Amper twintig jaar was het natuur-
talent Joël Robert toen hij in 1964 
voor het eerst wereldkampioen 
250cc werd, een jaar eerder was hij 
al Belgisch kampioen geworden. 
Voor de wereldtitel was het in zijn 
beginjaren altijd knokken met de 
vier jaar oudere Zweed Torsten Hall-
man, vandaag nog bekend van het 
populaire merk van offroadkledij 
Thor. Na dat vroege succes was het 
voor Joël vier jaar wachten op een 
volgende wereldtitel 250 cc. Een 
kunstje dat hij trouwens in ’69 nog 
eens losjes overdeed en zijn zege-

reeks gewoon doortrok tot hij in 
1972 zes wereldtitels 250cc en 50 
GP-overwinningen had verzameld. 
Een absoluut record, totdat een an-
dere Belg –jawel: Stefan Everts– 10 
wereldtitels en 101 GP’s op de tabel-
len zette. 
Met dat record ebde de drang naar 
winst schijnbaar wat weg bij Robert. 
De 250cc bleef wel zijn geliefkoosde 
klasse die hij initieel nog probeerde 
te combineren met de 500 cc’s. Dat 
bleek organisatorisch toch te lastig, 
hoewel hij in ’66 wel nog een unicum 
liet optekenen door op dezelfde dag 
deel te nemen aan de 250cc-wed-
strijd voor het Belgisch kampioen-
schap in Jupile én aan de 500cc race 
in Eke. Met dank aan Sabena, dat 
een helikopter inzette om Joël in bei-
de wedstrijden te laten starten... En 
of hij ze nog allebei won ook.

Rebels kantje
Sporza rakelde na zijn overlijden nog 

een andere anekdote op, die de iet-
wat nonchalante levensgenieter 
goed karakteriseerde en tegelijk aan-
gaf hoe zijn levensstijl botste met die 
andere Belgische topper, de eerder 
stille en hardwerkende Sylvain Ge-
boers. Kettingroker Robert doofde 
kennelijk ooit vlak voor de start zijn 
sigaret uit op het stuur van Geboers 
en won daarna doodleuk de wed-
strijd. Faut le faire. Tekenend is ook 
de openlijke rel uit 1967 rond de ver-
plaatsingskosten, waarbij Joël Robert 
voor een meute journalisten in de 
clinch ging met de Belgische bond. 
Precies die attitude, dat rebels kant-
je, zorgde ongetwijfeld voor de 
goede vriendschapsband die hij 
met niemand minder dan Steve 
McQueen onderhield.
Zijn capriolen op twee wielen brach-
ten Joël Robert niet alleen naam en 
faam, maar ook zo’n drie maanden 
per jaar naar de VS. Daar racete hij 
in de Trans-AMA Motocross Series, 

Octaanhelden
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HEILIGE GROND Baan 7 is met afstand de mooiste stuurmansweg 
van Vlaanderen. Het probleem is alleen dat hij 
achter slot en grendel zit in de Lommelse bossen, 
tenzij je bij Ford een toegangsticket koopt.

Vluchtweg

ord is zich niet zozeer gaan 
toeleggen op rij dyna miek 
om sportievere auto’s te 

bouwen, maar om onervaren chauf-
feurs meer marge te geven als ze in 
de problemen komen.’ Dat is de 
these van Nick Fitzgerald, een 
Ford-ancien die de afgelopen de-
cennia menige ontwikkeling heeft 
overzien op de Lommel Proving 
Ground. Volgens hem dateert de 
ommezwaai van begin jaren ’90, 
toen de eerste Mondeo in Genk 
werd gebouwd en in Noord-Lim-
burg werd afgesteld. 
Daar, ongeveer halfweg tussen de 
Ford-bases van Keulen (DE) en 
 Dagenham (VK), begon het merk in 
1965 met de bouw van de Belgische 
Proving Ground. Een goed jaar later 
ging het ontwikkelingscentrum 
open en het luchtruim erboven 
dicht. Want what happens in Lom-
mel, stays in Lommel – althans tot de 
top in de Verenigde Staten oordeelt 
om de nieuwigheden wereldkundig 
te maken. Meteen de reden waar-
om buitenstaanders er normaal 
niet in mogen, terwijl journalisten 
hun zakken aan de inkom moeten 
leegmaken om er een auto te gaan 
testen.

3

‘F
De slingerende Baan 7 stond niet in 
de originele plannen, maar is gaan-
deweg wel een vitaal onderdeel ge-
worden van de testwerkzaamheden 
in Lommel. Elke Ford die er afge-
steld wordt, spendeert een groot 
deel van zijn tijd op het uitdagende 
asfaltlint van 2,2 kilometer. Het 
 traject wordt ook weleens de mini- 
Nordschleife genoemd omwille van 
zijn verwarrende bochtencombina-
ties, destabiliserende ondulaties en 
hoge moeilijkheidsgraad. Nochtans 
werd de weg destijds gewoon op het 
gevoel uitgestippeld, met wat lint en 
een spuitbus… 
Waarom we Baan 7 dan toch in deze 
Weekend DRIVR opnemen als 
vluchtweg? Omdat Ford sinds 2019 
rijtrainingen aanbiedt in Lommel die 
nu ook voor particulieren toeganke-
lijk zijn. De opleidingen worden er 
gegeven door een 20-koppig team 
dat normaliter de Ford-testpiloten 
opleidt. Google even ’Lommel Driver 
Training Center’ en wie weet scheur 
jij morgen doorheen de 322 hectare 
grote speeltuin waar alle Fast Fords 
uit het verleden werden gefine-
tuned.

Tekst: Ken Divjak • Foto: Dennis Noten

trots niet meer, vernield tijdens de 
begindagen van de oorlog. Op de 
weinige beelden van de restanten 
zien we nog amper een overblijvend 
stuk van de neus met de kenmer-
kende geel-blauwkleuren van de 
Oekraïense vlag. Niettemin staat nu 
al vast dat de AN-225 ooit als een 
feniks zal verrijzen. De Oekraïense 
overheid kondigde meteen na de 
vernieling aan dat ze van de renova-
tie een erezaak én een symbool zou 
maken. Er is immers nog altijd dat 
tweede, onafgewerkte exemplaar. 
Begin juni sprak president Zelensky 
van een benodigde investering van 
800 miljoen dollar. Luchtvaartexper-
ten vrezen dat de factuur echter zou 
kunnen oplopen tot drie miljard dol-
lar en dat de klus vijf jaar in beslag 
zou nemen. Het vliegtuig zal alvast 
opgedragen worden aan alle piloten 
die omkwamen tijdens deze oorlog.
Dat ook de rest van de wereld naar 
de heropstanding uitkijkt, mag niet 
verbazen. Overal waar deze vrien-
delijke reus opdook, stroomde de 
 menigte toe. Iets wat we alleen van 
dat andere iconisch vliegtuig met 
een tragisch einde kennen, te weten 
de Concorde. In mei 2016 kwamen 
er zelfs circa 15.000 kijklustigen 
naar de luchthaven van Perth (Aus-
tralië) om een glimp van de AN-225 
op te vangen. Ook in Eindhoven, 
waar de Antonov meermaals zijn 32 
wielen aan de grond zette, was het 
altijd koppen lopen. Anno 2021, bij 
de retour van het Britse leger uit 
 Afghanistan, moesten spotters zelfs 
schuilen omdat de 6 motoren van 
de AN-225 het hekwerk van de 
 British Royal Air Force Britz Norton 
Base Airport vanop ruime afstand 
wegbliezen. We kijken alvast uit 
naar de verrijzenis en nog meer 
straffe verhalen.

Tekst: Stijn Braes 
Foto: Kyivcity.gov.ua & Vasiliy Koba



DINO OP SPEED
Voor zijn eindwerk fotografi e koppelde Jeroen Peeters het nuttige aan 
het aangename. Op uitnodiging van het gerenommeerde horlogemerk 
 Audemars Piguet volgde hij in 2008 de Tour Auto-rally voor Roadbook 
 Magazine. “Het weer was eigenlijk prima”, herinnert de autofotograaf zich, 
“maar tijdens de derde etappe van Vichy naar Brive gingen de hemel-
sluizen open met dit tijdloze tafereel tot gevolg”. Gekiekt in 1969 of anno 
2008, wie zal het zeggen…

Foto: Jeroen Peeters
Canon EOS 5D - Canon EF 24-70 @24mm 
F3.5 - 1/160 - ISO 200

Gefl itst
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Toogverhalen

BONDSKANSELIER 
IN DE RING

ort voor het einde van zijn 
ambtstermijn was Duits 
federaal president Dr. Heine-

mann bezig aan een afscheidsreis 
doorheen alle deelstaten. Voor zijn 
bezoek aan Rijnland-Palts stond de 
Nordschleife bovenaan zijn lijstje, 
waar hij als passagier een snelle ron-
de wou beleven in de krachtige Por-
sche 917/10 Turbo. De afspraak werd 
gepland op 3 april 1973, de dinsdag 
na de ADAC Interserie-race op de 
Nürburgring. Aan die wedstrijd nam 
ook Willi Kauhsen deel, de piloot die 
uitgekozen werd voor de job.
De weersomstandigheden waren 
slecht geweest tijdens de race, 
maar de nacht voor de komst van 
Bondskanselier Heinemann was 
het zowaar beginnen sneeuwen. De 
thermo meter haalde amper 0 graden 
en een groot deel van de Ring was 
bedekt onder een wit laagje. Voor de 
entourage van Heinemann was het 
klinkklaar: compleet onverantwoord 
om te gaan rijden. De enthousiaste 
 president wilde daar evenwel niets 
van weten en maakte zelf een einde 
aan de discussie. Sneeuw of geen 
sneeuw, er zou gereden worden.
De president schoof Kauhsen’s 
 reservehelm over het hoofd en klom 
in zijn kostuum in de 1000 pk sterke 
Porsche 917/10. Kauhsen moest de 

eerste meters op eieren rijden, maar 
in de buurt van Hatzenbach was de 
ergste sneeuw verdwenen. ‘Daar 
kon ik voor het eerst driekwart gas 
geven’, zei hij achteraf. ‘Alleen werd 
Heinemann's hoofd door de brutale 
versnelling deels in de turbo- inlaat 
geduwd. Ik keek hem aan om te zien 
of alles in orde was en kreeg geluk-
kig een opgestoken duim terug’. 
Bij Hohe Acht -het hoogste punt 
van de Nordschleife- kwam het duo 
opnieuw sneeuw tegen. Kauhsen 
liet zich even verrassen en spinde 
de Porsche om zijn as, maar kon 
probleemloos doorrijden. Ondanks 
de ver van ideale omstandigheden 
wist Kauhsen dik 270 km/u uit de 
Porsche te persen. Opnieuw keek 
hij naar Heinemann, opnieuw ging 
diens duim omhoog. Kauhsen weer: 
‘De ronde duurde uiteindelijk dik 
twaalf minuten. In droge omstandig-
heden zouden dat er dat vijf minder 
zijn geweest en hadden we zeker de 
350 km/u aangetikt.” 
Terug in de pits snelde een bezorg-
de Hilda Heinemann naar haar man. 
De president was compleet van zijn 
sokken geblazen en stamelde ‘Me-
neer Kauhsen, dat was het beste wat 
ik ooit heb meegemaakt!’.

Tekst & illustratie: Bert Claes

K

DE DENSO 
CODE 

Sinds Covid valt de 
QR-code niet meer weg 
te denken uit het dage-
lijkse leven. Maar waar 
komt die  identifi catie- 
badge eigenlijk van-
daan? En wie heeft ze 
uitgevonden?

Wistjedatje

oewel de barcode al in 1952 
gepatenteerd werd, duurde 
het nog tot 1973 eer ze in-

ternationaal ingang zou vinden als 
 Universal Product Code. Met dat 
systeem konden producenten hun 
goederen identifi ceren en de ver-
werking ervan automatiseren, maar 
er waren ook beperkingen. Zo kon 
de klassieke streepjescode in zijn 
basisvorm alleen horizontaal ge-
scand worden en maximaal drie 
soorten tekens bevatten: arabische 
letters, cijfers en leestekens. Werk-
baar in Europa en Amerika, maar 

H

Gustav Heinemann beleefde de rit van zijn leven 
toen Porsche-piloot Willi Kauhsen hem een 
rondje aanbood in de open 917/10 op een deels 
ondergesneeuwde Nordschleife.

ParcFermé

DE AGUSTA VAN GILLES
Gilles Villeneuve leefde sneller dan zijn schaduw, 
op de weg maar ook in de lucht waar hij andere 
F1-piloten graag de stuipen op het lijf joeg met 
zijn haast suïcidale helikopterkunsten.

et leven van Gilles Villeneu-
ve stond volledig in teken 
van snelheid, wat hem re-

gelmatig in de fi nanciële problemen 
bracht. Zo gaf hij in 1981 een klein 
fortuin uit aan een Agusta A109a, 
toentertijd de kruim van de burger-
helikopters met een topsnelheid van 
280 km/u. Het prijskaartje van 1,2 
miljoen dollar deed zijn manager 
huiveren, want daarvoor moest 
 Gilles zijn privéwoning in pand zet-
ten. Financieel kwam het beter uit 
om de aankoop nog een jaar uit te 
stellen, maar daar wilde Villeneuve 
niets van weten. ‘Wie zegt dat ik er 
volgend jaar nog ben?’, 
 antwoordde de Cana-
dees bijna orakelend...
Gilles bestuurde zijn 
nieuwe speeltje zoals 
hij zijn auto’s bestuurde: op en over 
de limiet. Hij maakte er een sport 
van om zo laag mogelijk te vliegen 
en zo weinig mogelijk brandstof te 
tanken. Dat leidde ooit tot een bij-
na-crash, waarbij de Agusta boven 
de landingszone zonder brandstof 
kwam te zitten en met een smak 
tegen de grond kwakte. Ferrari- 
teamgenoot Jody Scheckter maakte 
dan weer de fout om met Gilles mee 
te vliegen naar de GP van Monaco. 
Scheckter herinnerde het zich later 
als volgt: ‘Op het dashboard brand-
de een rood lampje, maar volgens 
Gilles was dat geen probleem. Toen 
we onderweg moesten landen bij de 
douane, ontdekte ik in de handlei-
ding dat het lampje brandde omdat 
de batterij oververhit was!’
Jody was razend, maar Gilles niet 
bezorgd. Bij het herstarten bleef het 

lampje uit en het duo steeg weer op. 
Maar op een goede 1000 meter 
hoogte fl oepte het weer aan. Gilles 
besloot hoogte te winnen en de mo-
tor in volle vlucht uit te schakelen 
om de batterij af te koelen. De heli-
kopter viel als een baksteen uit de 
lucht, maar vlak boven de zeespiegel 
herstartte Gilles het gevaarte en be-
gon hij weer op te trekken. De durfal 
was genoodzaakt om dat process tot 
in Monaco te blijven herhalen. Bij 
aankomst sloeg Jody witter uit dan 
een vers gewassen tafellaken uit. 
‘Gilles, je bent een goede vriend, 

maar je bent knettergek. Nooit van 
mijn leven zet ik nog 

een voet in die helikop-
ter van je!’.

Voor de Belgische GP be-
sloot Gilles zijn vriend Niki Lauda 

de stuipen op het lijf te jagen met 
zijn vliegkunsten. Niki was in zijn ho-
telkamer toen hij ‘s nachts plots het 
kloppende geluid van een helikopter 
hoorde. Bij controle bleek Gilles’ 
Agusta vlak voor zijn raam te zwe-
ven. Hoogst illegaal en gevaarlijk, 
natuurlijk - maar Gilles vond het wel 
kunnen. Zolder zou helaas zijn laat-
ste bestemming worden, want Ville-
neuve Sr. kwam om het leven tijdens 
de kwalifi caties voor de race. In de 
rush van het weekend probeerde 
iedereen zijn gedachten te verzetten, 
maar de ontnuchtering sloeg dubbel 
zo hard toe op maandag. Toen het 
hele F1-circus al naar huis was ver-
trokken, bleef alleen de felgekleurde 
Agusta-helikopter van Gilles ver-
weesd achter in de paddock.

Tekst & illustratie: Bert Claes

voordelen van een complexe aan-
drijfl ijn met vierwielaandrijving. 
Makkelijk onderhoud is in de 
brousse immers ook van tel.
Andere spitsvondigheden zijn de 
centrale zitpositie met vaste pe-
daalopstelling, een hoge luchtinlaat 
die een waaddiepte van maar liefst 
1300 mm toelaat (400 mm meer 
dan de nieuwe Defender) en een 
zijdelingse uitlaat voor een betere 
bodembescherming. Makkelijk te 
vervangen koetswerkpanelen en 
ophangingsonderdelen bevorderen 
dan weer de duurzaamheid van het 
modulaire geheel.
Maar er is meer. Zo beschikt de Ox 
over een achterbank die tegelijk 
een zandladder is, een cabine die 
als overlevingspod gebruikt kan 
worden en een integrale koff erklep 
die fungeert als laadbrug. Tel daar 
een laadvermogen van maar liefst 
1.800 kg bij (100 kg meer dan het 
gewicht van de Ox zelf) en je krijgt 
een dijk van een survivalvoertuig. 
Zeker omdat de constructie toelaat 
om ze in een mum van tijd in elkaar 
te steken, zelfs met behoorlijk rudi-
mentair gereedschap. Van alle 
markten thuis, heet dat dan.

Tekst: Pieter Ameye 
Foto: Gordon Murray Design
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