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DE KRACHT VAN EEN SUV.
DE INTELLIGENTIE VAN EEN HYBRIDE.
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vangt de Europese rijcyclus (NEDC), de vroegere testprocedure. Omdat de testomstandigheden veel realistischer zijn, liggen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volgens de WLTP-procedure in veel gevallen hoger dan de 
waarden gemeten volgens de NEDC-procedure. De waarden voor brandstofverbruik, CO2-uitstoot en rijbereik kunnen variëren afhankelijk van de reële gebruiksomstandigheden en factoren als oplaadfrequentie, rijstijl, snelheid, 
specifi eke uitrusting, opties, bandentype, buitentemperatuur en temperatuurcomfort in het voertuig. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer inlichtingen. Meer informatie vindt u op www.opel.be.
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Wie in januari een bezoek bracht aan het Autosalon van Brussel, 

kon er niet naast kijken: SUV’s zijn populairder dan ooit. Ze be-

staan ondertussen in alle maten en gewichten: van compact tot 

grote vlaggenschepen boordevol spitstechnologie. Maar waar-

om zijn deze voertuigen zo populair? We gingen op onderzoek 

en sommen een aantal troeven op die het succes van deze popu-

laire vierwielers verklaren.

Een andere trend die we vandaag zien, is die naar elektrificatie in 

al haar vormen, van full electric tot plug-in hybrids en full -hybrids. 

De interesse neemt – samen met het groeiende aanbod van 

modellen – toe, maar toch mogen we de verbrandingsmotor niet 

afschrijven. Niet alleen is de diesel – jarenlang de lieveling van het 

fleetpubliek – in zijn modernste versie zeer zuinig én proper, ook 

op het vlak van de brandstoffen beweegt er wat. Zo is biodiesel 

een volwaardig én milieuvriendelijk alternatief en hetzelfde geldt 

voor bio-ethanol als vervanger voor benzine. 

Het klimaat en milieu zijn belangrijk, maar wat ons ook allemaal 

aanbelangt, is veiligheid op de weg. Ondanks het indrukwekken-

de veiligheidsarsenaal in hedendaagse auto’s, blijven ongevallen 

jammer genoeg een realiteit. We zetten de meest voorkomende 

oorzaken op een rijtje. Sommige daarvan zullen bekend in de 

oren klinken. Maar het is nooit te laat om bij te sturen!

Een van die oorzaken kan overdreven snelheid zijn, omdat we 

toch altijd zo gehaast zijn. Daarom hebben we de nieuwe rubriek 

“Precious Time” in het leven geroepen. Een goed georganiseerde 

agenda is immers ook een garantie voor een relaxte rit met de 

bedrijfswagen.

Aftrappen doen we dit nummer van Automotions met twee 

Belgische start-ups: ParkD en Skipr. Ze hebben alvast twee din-

gen gemeen: het zijn innoverende bedrijven die de mobiliteit 

verbeteren én ook tijd helpen te besparen. 

Veel leesplezier met deze Automotions!

DAN TOCH  
NIET IEDEREEN 
ELEKTRISCH?

Jan Deknuydt
CCO International Car Lease Holding
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SUV CITROËN
C5 AIRCROSS BUSINESS
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Tel. 02/206.68.00.
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De groep Peter Deckers omvat verschillende bedrijven die sa-

men zorgen voor een interieur dat tot in de puntjes is afgewerkt. 

Woonontwerp Peter Deckers voor ontwerp en binnenhuisar-

chitectuur, Ecolectric voor algemene elektriciteitswerken, Van 

der Auwera-Intraval voor verwarming en ventilatie, G&P voor 

alle gyproc- en pleisterwerken, Janssens-Luyten voor meubels 

op maat en andere schrijnwerkerij en tot slot Peter Deckers voor 

een zorgvuldige afwerking via schilder- en decoratiewerken. 

De huidige vloot van 45 bedrijfsvoertuigen is volledig in eigen 

beheer en met de groei van de Groep Peter Deckers is er ge-

zocht naar een oplossing om  het vlootbeheer zoveel mogelijk 

uit te besteden zodat de medewerkers zich volledig kunnen 

focussen op hun hoofdtaken. Garage Van Kelst, waar Peter 

Deckers al jaren trouwe klant is, bracht hiervoor de oplossing 

aan: operationele leasing op maat via J&T Autolease.

Van Mossel Automotive Group, aandeelhouder van J&T 

Autolease, kondigde eind vorig jaar de overname van de 

Groep Van Kelst, met PSA vestigingen in Schriek, Aarschot 

en Leuven en een KIA vestiging in Aarschot, aan. Deze band 

tussen de Groep Van Kelst en J&T Autolease heeft er voor ge-

zorgd dat ze een volledig one-stop shopping product kunnen 

aanbieden aan de Groep Peter Deckers.

Concreet betekent dit dat alle leasewagens van de groep 

terecht kunnen bij Garage Van Kelst in Schriek voor zowel 

onderhoud, herstellingen, banden, carrosserie en glasbraak. 

Daarenboven staan bij garage Van Kelst steeds 2 bestelwa-

gens exclusief ter beschikking van de Groep Peter Deckers als 

vervangwagen. Dit moet er voor zorgen dat zelfs bij pech of 

een ongeval het werk kan worden voortgezet. Van het huidig 

wagenpark zal J&T Autolease vijf voertuigen overnemen via 

een sale en leaseback operatie. De overige voertuigen wor-

den op korte termijn vervangen door nieuwe voertuigen van 

Citroën en Peugeot met een leasecontract bij J&T Autolease.

Door deze samenwerking etaleert J&T Autolease haar exper-

tise in leasing en haar capaciteit om door een persoonlijke 

aanpak oplossingen op maat voor te stellen. 

GROEP PETER DECKERS, 
J&T AUTOLEASE EN GARAGE VAN KELST 
GAAN INTENSIEVE SAMENWERKING AAN.

De Groep Peter Deckers gaat voor haar bedrijfswa-
gens samenwerken met J&T Autolease en Garage 
Van Kelst. Hiermee wil de groep het wagenpark-

beheer zoveel mogelijk uitbesteden om zich volledig te 
focussen op hun hoofdtaken en er voor zorgen dat de 
werknemers in alle omstandigheden mobiel blijven.  
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BELGISCHE STARTUPS 
STAAN KLAAR  

OM DE WERELD  
TE VEROVEREN

D e Belgische startups rond mobiliteit schieten als paddenstoelen 
uit de grond. Mobility as a Service, het beheer van je vloot, par-
keren of carpoolen, het zal in de toekomst een pak makkelijker 

gaan als we de jonge ondernemers mogen geloven. Automotions stelt twee 
beloftevolle startups voor …

PARKD

SKIPR
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GEDAAN MET PARKEERBOETES!
We kennen het allemaal: we parkeren, maar vergeten een 

parkeerticketje te nemen, de parkeerteller stop te zetten met 

een sms’je, of erger nog, we betalen, maar komen vijf minu-

ten te laat en zien het briefje tussen de ruitenwissers al wap-

peren. Het zijn frustraties van automobilisten, maar ook van 

techniekers, thuisverplegers en verkopers die dagelijks het 

land rondrijden en bij elke stop de nodige parkeervoorschrif-

ten moeten opvolgen. De bedrijfskosten rijzen hierbij vaak de 

pan uit. Daar heeft het Belgische Parkd een oplossing voor.

Het bedrijf ontwikkelde een innovatieve en gepatenteerde 

parkeeroplossing die door connected car data automatisch 

registreert wanneer een wagen zich parkeert in een beta-

lende zone, en wanneer deze opnieuw vertrekt. De parkeer-

kosten worden volledig automatisch verrekend, tot op de 

minuut nauwkeurig. Parkeerboetes zijn hiermee verleden 

tijd, de werknemers besparen tijd en ook de administratieve 

rompslomp voor bedrijven verdwijnt. Deze Belgische uitvin-

ding is dan ook aan een sterke opmars bezig, zowel binnen 

als buiten België. Zo dekt Parkd ondertussen de volledige 

Nederlandse markt en heeft het ook zijn zinnen gezet op de 

rest van Europa.

6.000 euro besparen per jaar
Olivier de Clercq, CEO en medeoprichter van Parkd, legt uit: 

“Het idee voor Parkd is heel natuurlijk ontstaan, vooral vanuit 

frustraties van Nelson (zijn collega, red.) en mezelf. Wanneer je 

vaak in het centrum moet zijn, is een parkeerboete schering 

en inslag. De connected car markt is booming, maar er zijn 

weinig oplossingen die effectief voor meerwaarde zorgen. Je 

auto vanop afstand laten claxonneren of de verwarming aan-

zetten is leuk, maar heeft geen enorme impact. Met Parkd is 

de meerwaarde significant. Gebruikers van Parkd geven aan 

niet meer terug te willen naar de oude vorm van betalen voor 

parkeren, en wagenparkbeheerders zien hun parkeerkosten 

vanaf dag één vermin-

deren. Een gemiddeld 

wagenpark van 60 auto’s 

bespaart zo’n 6000 euro 

per jaar met Parkd. Dat is 

niet niets hé.”

En daarvoor vraagt het 

bedrijf relatief weinig. 

Concreet betalen klanten Parkd een vaste vergoeding van 

5 euro per auto per maand. “Al win je dat meteen terug. 

Bedrijven besparen gemiddeld 20 procent op hun parkeer-

factuur”, maakt de oprichter zich sterk.

Groeiplannen
Dit jaar wil Parkd stevig groeien. Begin 2020 zette het twee 

proefprojecten op met een leasingbedrijf en een autover-

huurbedrijf. Nadien wil Parkd van start gaan in Frankrijk, 

Spanje en Portugal. In de toekomst moet het systeem niet 

alleen voor straatparkeren dienen, maar via nummerplaat-

herkenning ook in ondergrondse parkeergarages.

En ook huurwagens bieden het bedrijf een groeioptie. 

“Toeristen weten immers vaak niet hoe betaald parkeren in 

het buitenland werkt. Ook daar verlossen we zowel de eind-

gebruiker als de agentschappen van parkeerkopzorgen. Stel 

je voor dat je een auto in Barcelona huurt, je parkeert hem op 

een legale plaats en rekent de parkeerkosten af als je de sleu-

tel terugbrengt. Er zijn dus nog heel wat markten te veroveren. 

We geloven dat de pilots in 2020 deuren zullen openen, zowel 

naar andere markten als naar bijkomende investeerders”, 

zegt Nelson Dheedene, medeoprichter van Parkd.

Meer weten?

Surf naar  parkd.com 

PARKD
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MOBILITEIT OP ZAKFORMAAT
Een app die alle alternatieven voor de wagen weergeeft en 

voor jou de snelste route berekend? De Brusselse startup 

Skipr doet het voor jou en wil zo zijn steentje bijdragen in het 

oplossen van de mobiliteitsproblematiek in ons land.

“Natuurlijk kan Skipr niet het hele probleem oplossen, maar 

we willen deel van de oplossing zijn”, vertelt CEO Mathieu de 

Lophem. “En dat door een app aan te bieden die van multi-

modaliteit het speerpunt maakt om mensen zo uit de auto te 

krijgen. Wat daarvoor nodig is weten we: het mag niet duur-

der zijn, het moet sneller of minstens even snel zijn als de auto, 

en het moet comfortabel zijn. En dat kan. Als je alle kosten aan 

je auto meeneemt, kom je met openbaar vervoer, deelfietsen 

en andere dingen zeker niet slechter uit. En als je weet dat de 

gemiddelde snelheid van een wagen in Brussel 11,5 kilometer 

per uur is, dan is ongeveer elk alternatief wel sneller.”

Het comfort overtuigt
Toch wil Skipr vooral via het comfort het verschil maken. Dit 

doet de app door op een slimme manier alle vervoersopties 

te combineren en voor jou te berekenen wat je nodig hebt 

om zo snel mogelijk te raken waar je moet zijn. “Dat kan 

een combinatie zijn van deelstep, openbaar vervoer en een 

Poppy-auto, bijvoorbeeld”, klinkt het. “En door zoveel mo-

gelijk van die opties ook betaalbaar te maken via onze app, 

willen we het helemaal gemakkelijk maken; je mag dan zelfs 

je geld of je bankkaart vergeten zijn.”

Skipr biedt heel wat transportmogelijkheden aan. “Zowel de 

NMBS als De Lijn, Poppy en Uber zitten in ons aanbod en kun 

je ook meteen via de app boeken. De bussen van de MIVB en 

de TEC kunnen we in onze routeberekening opnemen, maar 

daar moet je nog apart een ticketje voor nemen, net zoals 

voor de deelfietsen van Villo en Velo of de deelsteps van Circ. 

Het is die intermodaliteit die ons zo uniek maakt, net als de 

benadering om je echt als een copiloot te helpen. Ik kan me 

zelfs voorstellen dat je je agenda koppelt aan de app, zodat 

die op tijd en zonder tussenkomst zelf tijdig een route uitstip-

pelt, deelsteps of andere reserveert, en je zonder omkijken op 

je vergadering raakt.”

Zakelijke gebruikers
Op 12 september lanceerde Skipr ook een professioneel 

aanbod en is daarmee naar eigen zeggen uniek in zijn soort. 

Onder meer dankzij de komst van het mobiliteitsbudget 

kan Skipr hier makkelijk op inspelen. “Het mobiliteitsbudget 

is een ongelooflijke stap vooruit in het ontwarren van onze 

mobiliteitsknoop, en het is prachtig om zien dat België hier 

de toon zet voor Europa”, zegt de Lophem. “We hopen dat 

dit soort stimulans gaat kunnen uitgebreid worden naar alle 

werknemers in België, om zo de alternatieve mobiliteitsop-

ties voor iedereen fiscaal aantrekkelijk te maken.”

Afhankelijk van de afspraken met de werkgever, maakt de 

app een onderscheid tussen werk- en / of privéverplaatsin-

gen. Een treinrit naar een werk-

meeting zal bijvoorbeeld op de 

afrekening voor de werkgever 

verschijnen, terwijl een Uber-taxi 

naar een etentje bij vrienden van 

het mobiliteitsbudget gaat. Bij 

de bedrijven Accenture, Securex 

en Bain&Company wordt de app 

al getest. 

Meer weten?

Surf naar  skipr.co 

SKIPR
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HET SUCCES 
VAN DE SUV 

IN 5 STAPPEN

I n 2019 werden er in Europa meer dan zes miljoen exemplaren van ver-
kocht. Vandaag de dag zijn zij goed voor 38 % van de registraties op 
het Oude Continent. De trend in België is vrij gelijkaardig: vorig jaar 

was 39 % van alle nieuw ingeschreven auto’s er één. U hebt het ongetwijfeld 
begrepen: de vloedgolf die wij zonet beschreven, is die van de SUV’s. De 
redactie van Automotions heeft geprobeerd het geheim van dit succes te 
ontrafelen …

AUTO10



1 2
43

5

11

SOCIAAL ONDERSCHEID
Consumenten proberen zich altijd te onderscheiden, omdat 

een product steeds gewoner wordt. Minder dan een eeuw 

geleden was autobezit een manier om zich op te werken op 

de sociale ladder. In de jaren zeventig moest je er twee heb-

ben om op te vallen. Vandaag de dag hebben steeds meer 

huishoudens twee voertuigen. In die wetenschap zijn SUV’s 

een godsgeschenk om hoogte te winnen, in elke zin van het 

woord. Al wordt dat effect stilletjesaan uitgevaagd omdat 

je er steeds meer ziet. “Vandaar de opkomst van premium 

SUV’s of, subtieler, de keuze voor opvallende kleuren of ori-

ginele personalisatiemogelijkheden”, legt Yoann Demoli uit.

OPKOMST VAN VARIANTEN
Tot de jaren dertig van de vorige eeuw trokken fabrikanten 

(vooral Amerikaanse) de kaart van duidelijk afgelijnde mo-

dellen. Dit is bijvoorbeeld het idee achter de massaproduc-

tie van de Ford T.

In de jaren zestig van de vorige eeuw begon de automobiel-

industrie haar transformatie, met de productie van varianten 

op deze modellen. “Die bouwden ze volgens de functie die 

een auto kan hebben, waarbij ze evenveel voertuigen heb-

ben aangeboden als er functies waren”, zegt Yoann Demoli, 

docent aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en specialist op het 

gebied van het sociale gebruik van de auto. “Op die manier 

kwamen de eerste break- en coupévarianten tevoorschijn. 

Het succes van de SUV groeide hieruit voort.” 

BELANG VAN RUIMTE
De Franse socioloog analyseerde het profiel van SUV-

bestuurders in zijn land. “De kopers van SUV’s zijn gesteld 

op ruimte: velen wonen in huizen, voornamelijk in de voor-

steden en op het platteland, ook al werken ze in of reizen 

ze regelmatig naar de stad”, aldus Demoli. “Dit gevoel van 

escapisme en de terugkeer naar de natuur wordt weerspie-

geld in de namen van sommige modellen, met Indiaanse 

stammen als de Jeep Cherokee of Porsche Cayenne, bij-

voorbeeld. De SUV kan dus het beeld van een moderne 

avonturierswagen uitdragen, op zoek naar een zekere een-

zaamheid op de weg, boven de file. Met de SUV kan je ook 

een beetje ‘ontsnappen’ aan de concurrentie op de weg: hoe 

meer auto’s er zijn, hoe minder eenzaam je je voelt, waar-

door het minder prettig is om te rijden. Maar met mijn ‘4×4’ 

(wat vaak geen 4×4 is, nvdr.), ontsnap ik daaraan door wat 

opgetild te worden boven de andere bestuurders. Ik domi-

neer de ruimte, kan hoger en verder kijken. Het belang van 

dat gevoel is essentieel om deze SUV-trend te begrijpen.”

NIET ZO ECOLOGISCH INCONSEQUENT
In tijden van ecologische bewustwording lijkt het misschien 

verrassend om veel SUV’s de steden te zien bestormen. Of 

toch niet, aldus de socioloog. “Want SUV’s rijden vooral bui-

ten de steden. Al zijn de bestuurders geregeld mensen die 

in stedelijke gebieden komen werken. En omdat het grote 

voertuigen zijn, vallen ze meer op, wat kan leiden tot een ze-

kere oververtegenwoordiging. SUV’s zijn echter vooral mo-

derne voertuigen. Dat wil dus zeggen dat ze heel wat minder 

verbruiken en vervuilen als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld 

een oudere stadswagen.”

VEILIGHEIDSASPECT
In de VS werd de SUV-hype eerder ontketend dan in Europa. 

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw. “Sommige au-

teurs hebben deze hype gekoppeld aan de Golfoorlog, met 

name aan de rol van het militaire voertuig Humvee. Die werd 

later omgebouwd tot een straatlegale versie, de Hummer”, 

legt Demoli uit. “Hier neemt de SUV de veiligheidsdimensie 

over, afgeleid van de 4×4’s die door de reddingsdiensten of 

de militairen worden gebruikt.”

Er is dus ook een veiligheids- en beschermingsaspect ten 

opzichte van andere weggebruikers. “In de Verenigde 

Staten zien we deze dimensie in advertenties voor de SUV, 

waar hij vaak wordt gepresenteerd als een fort. In Frankrijk 

zien we dan weer dat de eigenaren van 4×4’s en SUV’s meer 

dan anderen geld besteden aan videobewaking en alarmen 

voor hun huis of appartement.”

SUV’s zijn ook uitgegroeid tot coole monovolumes voor 

jonge moeders. “Geschat wordt dat 30-40 % van de SUV-

bestuurders vrouwen zijn. Dat is niet de meerderheid, maar 

je moet het vergelijken met bijvoorbeeld grote sedans, waar 

het aandeel vrouwen tot 10 % is gedaald. Vrouwen die SUV’s 

rijden zijn ook jonger dan mannelijke bestuurders en zijn 

meestal moeder. Dat laatste kan je verbinden met het dat 

gevoel van veiligheid door het heersende idee van betere 

dat kinderen in een 4×4 of SUV beter beschermd worden.



EEN SCHEUTJE BIO  
KAN NOOIT KWAAD …

D e naam biobrandstoffen doet vermoeden dat het om milieu-
vriendelijke alternatieven gaat voor fossiele brandstoffen. Dat is 
maar deels waar, want “bio” verwijst in de eerste plaats naar de 

organische grondstoffen (meestal plantaardig) waarmee die brandstoffen 
gemaakt worden. En goed voor het milieu en klimaat? Vandaag alleszins 
meer dan vroeger …

BIOBRANDSTOFFEN

Biobrandstoffen zijn niet nieuw. Vooral in Zuid-Amerika was 

het al vanaf de jaren 70 een belangrijk alternatief voor fossiele 

brandstoffen. Onder andere in Brazilië, waar het geprodu-

ceerd werd uit suikerriet. “Biologisch” was het echter allesbe-

halve, grote delen van het Amazonewoud werden gekapt om 

plaats te maken voor suikerrietplantages. Bovendien was er 

ook een ethisch aspect: dezelfde landbouwdgronden kon-

den niet gebruikt worden voor voedselproductie. Voor deze 

eerste generatie biobrandstoffen werd ook ander plantaar-

dig materiaal gebruikt zoals palmolie, koolzaad en maïs. 

De tweede generatie biobrandstoffen wordt gemaakt uit 

afvalstoffen, zoals maïsresten of planten die niet geschikt zijn 

voor voedsel, bijvoorbeeld houtsnippers of bepaalde gras-

soorten. Maar ook dierlijk vet, gebruikt frituurvet en restafval 

kunnen gebruikt worden voor de productie. Er is ook nog 

een derde generatie biobrandstof in ontwikkeling; op basis 

van algen en zeewier.  Bij de vierde generatie produceren mi-

cro-organismen zelf de brandstof of chemicaliën nodig voor 

de aanmaak  van de brandstof.

Omdat zoveel generaties onderscheiden niet eenvoudig is, 

worden tegenwoordig de termen ‘conventioneel’ (eerste) 

of ‘geavanceerd’ (2e of hoger) gehanteerd als het gaat om 

biobrandstoffen.

Duurzaam? Ja, maar …
Los van het feit dat biobrandstoffen een alternatief zijn voor 

de eindige voorraad fossiele brandstoffen, hebben ze het 

voordeel dat ze duurzamer zijn. Als planten groeien, halen ze 

immers CO2 uit de lucht. Bij de verbranding van biobrandstof 

komt ongeveer evenveel CO2 vrij als de hoeveelheid die wordt 

opgenomen bij de productie (de groei van de planten). Toch is 

het geen klimaatneutrale brandstof. Tijdens de productie en 

transport van biobrandstoffen worden fossiele brandstoffen 

gebruikt, maar vooral het gebruik van kunstmest zorgt voor 

de uitstoot van het broeikasgas distikstofoxide (N2O). De in-

vloed van biobrandstoffen op het klimaat hangt dus sterk af 

van de manier waarop ze geproduceerd worden.

Welke brandstoffen?
De belangrijkste biobrandstoffen zijn biodiesel en bio-

ethanol (een alternatief voor benzine). Die kunt u vandaag in 

België nog niet in hun pure vorm tanken. Er is wel regelge-

ving die voorziet welke percentages er moeten toegevoegd 

worden aan fossiele brandstoffen (de cijfers verwijzen daarbij 

naar het percentage).

In het geval van biodiesel is dat 7 %  voor standaarddiesel (B7). 

Sinds 2018 zijn op de Belgische markt ook biodiesels met 

hogere percentages toegelaten (B10, B20 en B30) en diesel 

XTL (synthetisch). De B20 en B30 varianten zijn echter niet be-

stemd voor tankstations langs de weg, maar enkel bestemd 

voor een specifieke groep van voertuigen die op een gecon-

troleerde manier die brandstoffen gebruiken.

Bij benzine E5 (het vroegere Euro 98) moet 5 % bijgevoegd 

worden, bij E10 (het vroegere Euro 95) is dat 10 %.

ECO12



LOS VAN HET FEIT DAT 
BIOBRANDSTOFFEN EEN ALTERNATIEF 
ZIJN VOOR DE EINDIGE VOORRAAD 
FOSSIELE BRANDSTOFFEN, HEBBEN ZE 
HET VOORDEEL DAT ZE DUURZAMER ZIJN.
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EN WAT MET 
BLAUWE DIESEL?
In Nederland kan de dieselrijder ‘blauwe diesel’ 
tanken. Dat is een brandstof op basis van plant-
aardige olie of afvalstoffen die behandeld werd 
met waterstof.  Het is de eerste biobrandstof die 
niet moet worden gemengd met fossiele diesel en 
waarbij de wagen niet aangepast moet worden. 

Volgens Johan Mattart, algemeen directeur van 
De Belgische Federatie der Brandstofhandelaars 
(Brafco), is die diesel ook milieuvriendelijker.  “We 
begrijpen niet dat de overheid “blauwe diesel” 
even streng belast als gewone diesel’, zegt hij. 
‘Doordat hij koolstofarm is, stoot u tot 90 procent 
minder CO2 uit. De diesel scoort ook goed op vlak 
van fijn stof en NOx. We begrijpen dus niet waarom 
de overheid zo’n goed product even streng belast 
als fossiele diesel.”

METHANOL:  
HET BESTE 
ALTERNATIEF VOOR 
DE TOEKOMST?
Naast biobrandstoffen wordt er ook research gedaan 
naar zogenaamde synthetische brandstoffen, Die 
kunnen gemaakt worden uit waterstof en CO2. Dat 
laatste kan men  capteren uit de lucht en vervolgens 
combineren met hernieuwbare waterstof om zo bij-
voorbeeld methanol te produceren. Op deze manier 
wordt de CO2-cyclus gesloten: bij de productie van 
methanol wordt CO2 uit de lucht genomen en bij 
verbranding van methanol komt dezelfde hoeveel-
heid CO2 terug vrij. Netto wordt dus geen CO2 meer 
uitgestoten.

Bovendien is methanol ook een uitstekende brand-
stof die aan een hoog rendement gebruikt kan 
worden dankzij de goede brandstofeigenschappen 
en het feit dat het een eenvoudige molecule is ten 
opzichte van de huidige fossiele brandstoffen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld geen koolstof-koolstof verbindingen 
in de molecule waardoor geen roet of fijn stof wordt 
geproduceerd.
Een ander voordeel is dat het gemakkelijk met an-
dere brandstoffen kan gemengd worden, waardoor 
een geleidelijke transitie zou kunnen plaatsvinden in 
plaats van een abrupte verandering.

Methanol kan gebruikt worden als brandstof voor de 
transportsector, als bouwsteen voor o.a. de chemi-
sche sector en als energiebuffer voor de energiesec-
tor. Vandaag is het nog geen betaalbaar alternatief 
voor fossiele brandstoffen maar technisch is het wel 
al mogelijk. Er zijn al pilootprojecten in bijvoorbeeld 
IJsland die methanol maken uit CO2 en waterstof. 
In Vlaanderen zijn er gesprekken bezig om een me-
thanolfabriek te plaatsen in de haven van Gent. Via 
hernieuwbare energie uit de windmolenparken in de 
Noordzee en CO2 uit de industriële activiteiten in de 
haven van Gent kan men methanol maken.



21OVERDREVEN 
SNELHEID 
Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV, 

is een overdreven snelheid niet alleen een van de 

meest voorkomende oorzaken van een ongeval, 

maar kan het de ernst van een ongeval ook danig 

verhogen. Simpel gesteld: je kunt de klap die op je 

afkomt bij een ongeval het best vergelijken met een 

vrije val. Hoe harder je rijdt, hoe hoger die vrije val 

wordt. 

Zo komt een botsing met 50 km / h tegen een vast 

voorwerp overeen met een val van zo’n tien meter 

(wat te vergelijken valt met een val vanop de derde 

verdieping van een appartementsgebouw). Bots je 

daarentegen tegen 120 km / h, dan is het effect ver-

houdingsgewijs veel groter. Die klap is dan immers 

te vergelijken met een vrije val van zo’n 57 meter 

(lees: vanop de 19de verdieping).  

Nog erger wordt de impact wanneer je frontaal op 

een tegenligger botst die even snel rijdt. Als je dit 

aan 50 km / u doet, dan is de klap even hard als wan-

neer je met 100 km / h tegen een vast obstakel zou 

botsen.  

ONDER INVLOED VAN 
ALCOHOL
Dat het rijden onder invloed een no go is, moeten we je 
natuurlijk niet meer uitleggen. Gelukkig is het aantal on-
gevallen met een bestuurder onder invloed de afgelopen 
10 jaar al met 20 procent gedaald (bron: Vias Institute), 
maar toch waren er in 2018 nog steeds meer dan 4.000 
ongevallen (wat neerkomt op 11 ongevallen per dag) met 
een bestuurder onder invloed van alcohol met doden of 
gewonden. 

Alcoholgebruik heeft verschillende negatieve effecten 
op het rijgedrag: remmingen vervagen, de concentratie 
neemt af, de reactiesnelheid neemt af, bestuurders gaan 
meer slingeren, hun snelheid schommelt meer en een 
vorm van slaperigheid kan optreden. 

Meer dan 4 op de 10 bestuurders die bij een ongeval 
betrokken zijn, hebben een alcoholgehalte in het bloed 
van meer dan 1,8 ‰, of 3,5 maal de toegestane limiet. Bij 
een verkeersongeluk lopen bestuurders met zo'n hoog 
alcoholgehalte ongeveer 200 keer meer kans om te over-
lijden dan nuchtere bestuurders. 

DIT ZIJN 
DE 5 MEEST 

VOORKOMENDE 
OORZAKEN VAN EEN 

ONGEVAL 

U it een wereldwijde enquête het gedrag van autobestuurders in 
kaart wilde brengen (ESRA-studie, die zoveel betekent als E-Survey 
of Toad users’ Attitude) blijkt dat de Belg het niet altijd even nauw 

neemt met de verkeersregels. Zo rijdt 6 op de 10 bestuurders wel eens te 
snel, maar is het net die overdreven snelheid die met stip op nummer één 
staat in de lijst van meest voorkomende oorzaken van een ongeval. Welke 
redenen er nog in de top 5 stonden, zocht Automotions voor u uit. 

SAFETY14
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FOUTIEF GEBRUIK VAN GORDEL 
Dankzij jarenlange sensibiliseringscampagnes is het gebruik van de gordel in de wa-

gen voor- én achterin reeds danig ingeburgerd. Toch blijkt uit de ESRA-enquête dat 3 

op 10 Belgische bevraagden toegeeft hun gordel niet altijd te dragen als ze achterin 

zitten. Wanneer ze bestuurder zijn, blijken ze de klik wél eerder te maken. Toch blijkt 

14 procent van de Belgische bestuurders hun gordel niet altijd te dragen. 

Het belang van het dragen van een gordel voor- én achterin is echter niet te onder-

schatten. De gordel halveert immers het risico om ernstig of dodelijk gewond te ge-

raken bij een ongeval. Als je geen gordel draagt, loop je namelijk een groot risico om 

bij een botsing uit de auto geslingerd te worden waardoor de kans dat je het ongeval 

overleeft, danig kleiner wordt. 

VERMOEIDHEID 
Wist je dat 1 tot 2 van alle ongevallen veroorzaakt wordt door slaperigheid? Op 

autosnelwegen loopt dit aantal zelfs op tot 2 tot 3. Het risico op een ongeval 

wordt vier tot zes keer groter als je slaperig bent. Bovendien zijn ongevallen 

veroorzaakt door vermoeidheid vaak ernstiger van aard omdat er chauffeur in 

slaap valt, is er vaak geen rem- of uitwijkspoor te zien bij een ongeval. 

Belangrijk te vermelden hierbij zijn de zogenaamde ‘microslaapjes’. Ze duren 1 

à 4 seconden en doen zich het meest voor tijdens monotone activiteiten wan-

neer je vermoeid bent. Uiteraard zijn deze – bijna letterlijk – een dooddoener 

wanneer je achter het stuur zit. 

Om die reden is het belangrijk de signalen van een aankomend microslaapje 

niet te negeren. Wanneer je begint te geeuwen, je geen goede zithouding 

meer kunt vinden, je vaker aan je gezicht of neus krabt en / of begint te knikke-

bollen, is het tijd voor een pauze. Zoek een veilige plek om even tot rust te ko-

men, voor je ogen letterlijk even dicht vallen. Dit zou immers genoeg kunnen 

zijn om ergens tegenaan te botsen … 

AFLEIDING (ZOALS GSM-GEBRUIK) 
Uit een enquête die Vias Institute uitvoerde, blijkt 
dat gsm-gebruik achter het stuur vooral bij jonge 
mensen de pan uit swingt. Eén op zes bestuur-
ders jonger dan 35 jaar geeft namelijk toe dat ze 
al rijdend berichten sturen of foto’s plaatsen op 
sociale media. Eén op 5 leest berichten of mails. 
Dat is twee keer meer dan de bestuurders tussen 
35 en 45 jaar. Mogelijk nog meer verontrustend is 
de constatatie dat één op de acht jongeren toe-
geeft dat ze een filmpje opnemen of een selfie 
maken tijdens het rijden. 

Ongevalsstudies tonen aan dat afleiding een rol 
speelt in 10 tot 12 % van de ongevallen en dat is 
wellicht nog een onderschatting. De politie is niet 
in staat om elke vorm van afleiding te detecteren. 
Het bewijs kan vaak enkel geleverd worden door 
de bestuurder zelf of door getuigen. Op basis van 
deze (minimale) aanname komen we voor België 
uit op jaarlijks meer dan 4.000 letselongevallen, 
5.000 gewonden en ongeveer 60 doden die te 
wijten zijn aan het gebruik van de smartphone 
achter het stuur.
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T(R)IPS VOOR 
ROADTRIPPERS
D e naald pal op de 130 km / u-markering (maak er 137 van, we blijven 

tenslotte Belgen), de gps die u de komende 362 kilometer een 
kaarsrechte snelweg richting zuiden serveert en een audio-instal-

latie waardoor een vreselijke Studio 100-playlist weerklinkt om uw meerei-
zende nageslacht de komende 8 uur het zwijgen op te leggen: geef toe, de 
definitie van een doorsnee autovakantie nodigt niet meteen uit om met een 
brede grijns achter het stuur te kruipen. Onder het motto “it’s about the 
journey, not the destination” gingen we op zoek naar vijf haalbare roadtrips 
waarop de échte autoliefhebber aan z’n trekken komt.

5 TOPBESTEMMINGEN 
VOOR EEN AUTOVAKANTIE, 
IN DE WARE ZIN VAN HET WOORD

2. FRANKRIJK
CITÉ DE L’AUTOMOBILE MULHOUSE - ROUTE 
DES CRÊTES
Ook de Vogezen hebben voor de autoliefhebbers 

onder ons een verborgen parel in petto: de Cité de 

l’Automobile in Mulhouse, naar eigen zeggen ‘het 

grootste automobielmuseum ter wereld’. Terwijl u 

zich kunt vergapen aan de grootste verzameling 

Rolls-Royces en Bugatti’s, kunnen de kinderen 

zich wagen aan talloze interactieve attracties. 

Pik onderweg zeker de befaamde Route des 

Crêtes mee, een 73 kilometer lange droomrit die 

u de mooiste bergwegen en panorama’s van de 

Vogezen voorschotelt. 

 citedelautomobile.com 

1. SCHOTLAND
NC 500 – DE ROUTE 66 VAN DE SCHOTSE 
HIGHLANDS
Onder motorrijders is de NC500 al jaren een 

begrip, maar het grote publiek begint deze 

prachtige roadtrip door de Schotse Highlands 

pas nu te ontdekken. Het recept achter de 

NC500 is simpel: bij het verlaten van het start-

punt in Inverness zegt u de beschaving zo’n 

500 mijl lang vaarwel, nadien rijdt u dagenlang 

door een decor dat rechtstreeks uit Lord of 

the Rings lijkt te komen. Onderweg mag u 

zicht verwachten aan spectaculaire uitzichten, 

verlaten kasteelruïnes, ambachtelijke whisky-

stokerijen en – niet onbelangrijk – de mooiste 

stukjes asfalt die u in Europa zult vinden … 

 northcoast500.com 

1
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3. BELGIË
RALLY VAN DURBUY (30 / 04 – 03 / 05)
Over de belabberde staat van ons wegennet valt 

weliswaar te discussiëren, maar de schoonheid 

van de (overwegend Waalse) scenic routes is 

daarentegen boven elke twijfel verheven. Vooral 

de streek rond Durbuy leent zich uitstekend tot 

een staycation boordevol rijplezier, het is dan ook 

geen toeval dat er elk weekend heel wat buiten-

landse auto- en motoclubs opduiken om onze 

kronkelende stuurmanswegen op te zoeken. 

Een tip voor de fans van klassieke sportwagens: 

tijdens het eerste weekend van mei strijken de 

organisatoren van de bekende Zoute Rally neer 

in Belgisch Luxemburg voor de allereerste Rally 

van Durbuy, een regulariteitsrally waaraan zo’n 125 

exclusieve oldtimers zullen deelnemen.

 rallyededurbuy.be 

4. NEDERLAND
LOUWMAN MUSEUM DEN HAAG - FORMULE 1 
ZANDVOORT (01 - 03 / 05)
Of u bij onze noorderburen nog veel rijplezier te 

zoeken hebt, durven we sinds de uitvinding van de 

trajectcontroles en de recente snelheidsverlaging 

naar 100 km / u wel degelijk te betwijfelen. Toch 

zijn er ook nog redenen om als autoliefhebber de 

Moerdijk over te steken: het ronduit fabelachtige 

Louwman Museum in Den Haag bijvoorbeeld, 

een architectonische parel waarin de familie 

Louwman (de familie D’Ieteren van Nederland, 

zeg maar) één van de mooiste privécollecties ter 

wereld tentoonstelt. Te statisch, zegt u? Dan kunt 

u begin mei ook richting Circuit Zandvoort, waar 

voor het eerst sinds 1985 opnieuw een Grote Prijs 

Formule 1 verreden wordt. Wees wel voorbereid 

op een ongeziene Max Verstappen-gekte …

 louwmanmuseum.nl 

5. DUITSLAND
EIFELGEBERGTE - NÜRBURGRING
Voor het mooiste circuit ter wereld moet u uiteraard in 

Francorchamps zijn, maar ook het op één na mooiste 

ligt op een spreekwoordelijke steenworp van onze 

landsgrenzen: de legendarische Nürburgring, bijge-

naamd de ‘Groene Hel’. Het ruim 20 kilometer lange 

tracé is al 90 jaar lang een mekka voor echte petrol-

heads, die zich regelmatig komen uitleven tijdens de 

beruchte ‘Touristenfahrten’. Naast talloze crashvideo’s 

op YouTube – zéker eens checken als u zelf van het 

voortvarende type bent - levert het vaak ook onverge-

telijke circuitmomenten op, al moet u tegenwoordig 

wel al 25 euro (en zelfs 30 euro in het weekend) neer-

tellen om uw rijkunsten te mogen etaleren. Tip: doe 

uzelf (en uw werkgever) een plezier, spaar de banden en 

remmen van uw bedrijfswagen en geniet gewoon van 

de ‘Groene Hemel’ die de Duitse Eifel heet …

 nuerburgring.de 
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Hoewel de uitdrukking ‘de tijd vliegt’ te pas en te onpas om 

onze oren vliegt, hebben we allemaal dezelfde 24 uur per dag. 

Waarom zijn sommige mensen beter in staat zaken gedaan 

te krijgen dan anderen? Een mogelijke verklaring is dat ze in 

staat zijn om hun tijd op een meer effectieve manier te be-

heren dan anderen. Maar is het dan mogelijk om anders om 

te gaan met de toevloed aan taken dat onze onmiddellijke 

aandacht nodig hebben? 

Prioriteiten stellen 
In een tijd waarin het missen van een deadline geen optie is, 

kan de matrix van de Amerikaanse auteur Steven Covey (van 

onder meer ‘De zeven eigenschappen van effectief leider-

schap’) een interessant hulpmiddel zijn. Covey’s matrix, die op 

zijn beurt zijn mosterd haalde bij de Amerikaanse generaal 

en politicus Eisenhower, staat u toe om uw prioriteiten beter 

stellen dan ooit tevoren. Zijn systeem maakt gebruik van vier 

kwadranten die u tonen hoe belangrijk en dringend taken 

zijn, om zo te bepalen of u deze meteen moet uitvoeren of ze 

beter uitstelt. 

Eerst en vooral maakt Steven Covey een onderscheid tussen 

wat belangrijk en wat dringend is:

• Belangrijke verantwoordelijkheden dragen bij tot het 

bereiken van uw doelen. 

• Dringende verantwoordelijkheden vereisen meteen uw 

aandacht. Hoewel deze activiteiten meestal te maken 

hebben met het bereiken van andermans doelen, zal het 

niet uitvoeren ervan directe gevolgen hebben. 

Dit onderscheid gebruikt Covey om tot vier time manage-

ment kwadranten te komen. 

KWADRANT 1
DRINGEND EN BELANGRIJK
De activiteiten in deze kwadrant kunnen onderverdeeld wor-

den in onderwerpen die niet voorzien kunnen worden en an-

dere waarbij dat wel het geval is. In dat laatste geval kunt u dit 

vermijden door een planning te maken en genoeg aandacht 

te schenken aan de tijdige uitvoering van de taak. 

Dit eerste kwadrant zou enkel taken en verantwoordelijkhe-

den mogen bevatten die uw onmiddellijke aandacht vragen. 

De plek is gereserveerd voor noodgevallen en extreem be-

langrijke deadlines. Wanneer er zich een grote crisissituatie 

voordoet, zult u andere taken moeten uitstellen. 

KWADRANT 2
NIET DRINGEND, MAAR BELANGRIJK 
De onderwerpen die u terugvindt in kwadrant 2 zijn erg be-

langrijk omdat ze een grote rol kunnen spelen in de toekomst. 

Dit kwadrant is gereserveerd voor strategische planning, 

maar ook voor gezondheid, onderwijs, sport en carrière. Tijd 

investeren in deze domeinen lijkt misschien niet dringend in 

het heden, maar op lange termijn zijn ze van extreem groot 

belang. 

Zorg ervoor dat u genoeg tijd uittrekt voor activiteiten uit 

kwadrant 2 om erover te waken dat ze kwadrant 1 niet bin-

nendringen. Zo zult u de capaciteit om taken tijdig uit te 

voeren vergroten. 

IS ALLES EVEN DRINGEND 
EN BELANGRIJK?

D e nieuwe leuze van J&T Autolease is ‘Because your time is pre-
cious’ omdat we u graag willen ontzorgen op gebied van wagen-
parkbeheer en u daar zo weinig mogelijk van u kostbare tijd moet 

insteken. Graag bieden we u in deze nieuwe rubriek van Automotions tips 
om uw tijd zo efficiënt mogelijk te besteden. 

PRECIOUS TIME18



KWADRANT 3
DRINGEND, MAAR NIET BELANGRIJK 
De derde kwadrant omvat onderwerpen die dringend lijken, 

maar helemaal niet belangrijk zijn. Sommige van deze taken 

zijn gedreven door het ego, zonder dat ze enige waarde heb-

ben. Sterker nog, deze activiteiten staan tussen uzelf en uw 

doelen. Probeer deze taken te delegeren of uit te stellen. 

Wanneer een andere persoon u taken oplegt uit kwadrant 3, 

kunt u deze op een beleefde manier afwijzen. Als dat geen 

optie is, probeer er dan voor te zorgen dat u niet voortdurend 

afgeleid of onderbroken wordt door een tijdslot toe te wijzen 

aan personen die vaak uw hulp inroepen. Op deze manier 

kunt u al hun problemen in één keer oplossen zonder dat uw 

eigen concentratie er voortdurend onderbroken door wordt. 

KWADRANT 4
NIET DRINGEND EN NIET BELANGRIJK 
De vierde en laatste kwadrant uit Coveys matrix omvatten alle 

activiteiten die geen enkele toegevoegde waarde betekenen 

en niet meer zijn dan tijdverspilling. Aangezien ze u louter af-

leiden van uw doelen, zou u deze zo vaak als mogelijk moeten 

vermijden (hoewel ze soms voor ontspanning zorgen). 

HOE GEBRUIKT U 
DEZE MATRIX? 
Wanneer u de Belangrijk-Dringend matrix gebruikt, zou 

zo veel mogelijk tijd moeten spenderen aan acitiviteiten 

in kwadrant 2. Hierdoor kunt u (op lange termijn) kwa-

drant 1 activiteiten vermijden aangezien veel ervan in 

de kern taken uit kwadrant 2 hadden kunnen zijn, als ze 

beter gepland waren. 

Het doel van het gebruik van dit schema is om in uzelf 

af te vragen of een bepaalde activiteit u dichterbij uw 

doelen brengt of niet. Als dit het geval is, moeten deze 

verantwoordelijkheden een hogere prioriteit krijgen dan 

taken die uw aandacht vragen, maar niet bijdragen tot 

uw doelen. Stel activiteiten uit die niets bijdragen tot uw 

belangrijke taken zijn uitgevoerd. 

DRINGEND NIET DRINGEND
B

E
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N
G
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IJ

K 1
DRINGEND 

EN BELANGRIJK

Crisissituaties
Dringende problemen

Projecten met een deadline 
Klachten

Rapportages

2
NIET DRINGEND 
EN BELANGRIJK

Planning en voorbereiding 
Preventie

Relatiebeheer
Ontspanning

Werken aan uzelf

N
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G
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IJ

K 3
DRINGEND 

EN NIET BELANGRIJK

Crisissituaties van anderen
Onnodige onderbrekingen 
Sommige vergaderingen

Sommige telefoongesprekken
Overbodige rapportages

4
NIET DRINGEND  

EN NIET BELANGRIJK

Tijdsverspilling
Vluchtactiviteiten

Teveel televisie, internet
Sommige post en mail

Sommige telefoongesprekken

 Bron: Time management matrix van Stephen Covey
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DE HOOP  
VAN HIROSHIMA

S challende claxons en saké à volonté ten huize 
Mazda, want de Japanners vieren dit jaar hun 
100-jarig bestaan. Om te schetsen hoe het 

allemaal zo ver is kunnen komen, nemen we je graag 
even mee door de geschiedenis van de eigenzinnige 
autobouwer.

A TRIP DOWN MAZDA LANE

1935

1949

Hiroshima

Jujiro Matsuda

1949

Het begin: Toyo Cork Kogyo Co.
De bedrijfsnaam hierboven zal wellicht niet meteen een bel-

letje doen rinkelen, toch voeren de wortels van het huidige 

Mazda ons terug naar een op dat moment noodlijdende 

kurkproducent uit Hiroshima. In 1920 komt het bedrijf in han-

den van self-made man Jujiro Matsuda, die prompt het ‘Cork’-

tussenvoegsel van de gevel laat halen om de activiteiten in 

sneltempo te diversifiëren. Na een fabrieksbrand in 1925 

maakt het bedrijf tabula rasa, en begint het zich te richten op 

de productie van gereedschappen (vanaf 1927) en motorfiet-

sen (vanaf 1929). Nog eens twee jaar later brengt Toyo Kogyo 

zijn allereerste gemotoriseerde driewieler met laadbak op de 

markt, de Mazda-Go. 

Het mirakel: de atoombom
Halfweg de jaren ’30, nog voor de wereld zou kennismaken 

met de allereerste Toyota, heeft oprichter Matsuda al in de 

gaten dat de markt rijp is voor een eerste vierwieler. Er komen 

prototypes van een bestelwagen en een kleine berline, maar 

door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog belanden de 

automobiele plannen abrupt in de koelkast. Niet alleen wordt 

de Mazda-fabriek een tijdlang opgeëist om de Japanse strijd-

krachten van het nodige wapentuig te voorzien, tot overmaat 

van ramp wordt Hiroshima in augustus 1945 haast letterlijk 

van de kaart geveegd. Matsuda, die uitgerekend op de dag 

van de atoomaanval zijn 70e verjaardag viert, vertrekt luttele 

minuten voor de explosie bij zijn kapper in het stadscentrum, 

en ontsnapt ternauwernood aan de verzengende vuurzee. 

Als bij wonder blijft ook de Mazda-site, die deels achter een 

heuvel ligt, grotendeels gespaard van de allesverwoestende 

atoombom. Slechts enkele maanden na de doortocht van 

Enola Gay wordt de productie van bedrijfsvoertuigen op-

nieuw hervat.
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Het begin, bis: de eerste personenauto
Op een eerste personenauto is het wachten tot 1960, wanneer 

het bedrijf met de 16 pk sterke en slechts 380 kilogram ‘zware’ 

R360 zijn eerste kei-car (een ultracompacte auto die in Japan 

een aantal fiscale voordelen geniet, nvdr) voorstelt. Niet be-

paald het type auto dat Mazda’s huidige credo ‘jinba ittai’ – de 

symbiose tussen mens en machine – weerspiegelt, maar het 

commerciële succes ervan leidde wel tot de ontwikkeling van 

een eerste echte rijdersauto: de uit 1967 stammende Cosmo 

Sport. Mazda profileert zich meer en meer als het buiten-

beetje onder de Japanse autobouwers, en kan het zich dus 

permitteren om gedurfde technologische keuzes te maken. 

Zo legt de Cosmo de basis voor een lange traditie op vlak van 

wankelmotoren, een atypische technologie die voortaan als 

een rode draad doorheen de Mazda-geschiedenis zou lopen. 

De doorbraak: geboorte van een icoon
Nadat Mazda in de jaren ’70 haast letterlijk zijn ziel had ver-

kocht aan Ford, verloor ook het gamma een deel van zijn 

mojo. Tot Mazda in 1989 plots een wit konijn uit zijn hoge 

hoed tovert: de MX-5. Mazda ging overduidelijk de mosterd 

halen bij de compacte, Britse roadsters, maar voegde naast 

het pluimgewicht, de achterwielaandrijving en het eenvou-

dige stoffen wegklapdak nog één belangrijk ingrediënt toe: 

mechanische betrouwbaarheid. Met de MX-5 heeft Mazda 

plots een wereldwijde bestseller te pakken, die met meer dan 

1 miljoen exemplaren zou uitgroeien tot de meest verkochte 

roadster aller tijden.

Het sportieve hoogtepunt: winst in Le Mans
Nu Mazda met de MX-5 plots een serieuze voet aan grond 

heeft op het Oude Continent, maken de Japanners er een 

erezaak van om hun sportieve merkimago te versterken in de 

racerij. De Mazda-directie zet haar zinnen op een eindover-

winning in de 24 Uur van Le Mans, een etmaalrace waarin de 

Japanse betrouwbaarheid perfect tot uiting moest komen. 

Dat hun landgenoten van Nissan en Toyota er evenwel nog 

nooit in geslaagd waren om de Europese en Amerikaanse 

autoconstructeurs te kloppen, kon de koppige Japanners 

absoluut niet op andere gedachten brengen – integendeel 

zelfs. Bij een eerste poging in 1990 brengt Mazdaspeed twee 

(door Jacky Ickx geprepareerde) 787’s aan de start, waarvan 

er uiteindelijk geen enkele de finishlijn haalt. Een jaar later 

keert Mazda vastberaden terug naar het circuit de la Sarthe, 

om er – tegen alle verwachtingen in – de eerste overwinning 

van een Japans automerk te behalen met de 787B.De esthe-

tische revolutie: KODO-design
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100 JAAR MAZDA  
IN AUTOWORLD
Wie meer wil weten over de rijke geschiedenis van 

Mazda, kan dit najaar ook terecht in het Brusselse 

Autoworld. Naar aanleiding van de 100e verjaardag plant 

het museum van 12 september tot en met 25 oktober 

een tijdelijke expo, met een indrukwekkende selectie 

van modellen die hun Mazda-stempel hebben gedrukt 

op de autogeschiedenis.

Meer informatie via 

 autoworld.be 

2019

Bij het begin van vorig decennium luidt Mazda een nieuw 

tijdperk in met de zogeheten KODO-designfilosofie, die tot 

op vandaag doorschemert in alle producten die het merk op 

de markt brengt. Een gouden zet, zo zou al snel blijken: terwijl 

bepaalde Aziatische concurrenten alsmaar meer moeite heb-

ben om op esthetisch vlak de juiste snaren te raken, toverde 

Mazda de voorbije jaren een aantal oogverblindende concept 

cars uit zijn hoed. Onze persoonlijke favorieten zijn ongetwij-

feld de RX Vision en de Vision Coupe (foto), twee studiemo-

dellen die symbool staan voor de durf en creativiteit die het 

hedendaagse Mazda aan de dag legt.  

De cirkel is rond: MX-30
Wanneer Mazda de mythische MX-lettercombinatie (voor 

Mazda eXperimental, nvdr) op één van zijn productiemodel-

len kleeft, dan weet je dat het menens is. In het geval van 

deze MX-30 gaat het om de eerste 100 procent elektrische 

Mazda, een levensbelangrijke game changer binnen Mazda’s 

‘Sustainable Zoom-Zoom 2030’-visie. Om de ecologische 

voetafdruk van het voertuig over de hele levenscyclus zo klein 

mogelijk te houden, kiest Mazda niet alleen voor een com-

pacte accu van 35,5 kWh, maar ook voor een boordplank van 

gerecycleerde PET-flessen, een veganistische zetelbekleding 

en inlegstukken die geproduceerd zijn uit overtollige … kurk. 

We vermoeden dat oprichter Jujiro Matsuda zich geen pas-

sender verjaardagsgeschenk had kunnen dromen …
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