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Bij J&T Autolease hebben we wel iets met mijlpalen. Het zijn de 

muzieknoten in de partituur die een bedrijf schrijft. En met dit 

50ste nummer van Automotions zitten we ondertussen aan een 

mooie symfonie. Door de jaren heen was Automotions altijd het 

venster op wat we doen en waar we heen gaan met J&T Autolease. 

En het is een boeiende reis geweest die we samen met u,  

onze klanten, doorheen de jaren gemaakt hebben. 

Van kleine onafhankelijke leasemaatschappij zijn we geëvolueerd 

tot volwassen speler. Maar altijd met onze eigen personal touch. 

Groter worden betekende bij ons nooit “onpersoonlijk” worden. 

Integendeel, die persoonlijke service blijft het kloppend hart van 

onze aanpak. 

Als u daar nog twijfels over had, hebben we die hopelijk tijdens de 

afgelopen weken en maanden weggenomen. Of het nu tijdens 

de eerste of tweede lockdown was, wij hebben altijd ons best 

gedaan om er voor  u te zijn. Om uw vragen te beantwoorden.  

Om u te helpen en te adviseren over de te implementeren 

strategieën voor uw vloot. Om u te begeleiden bij de snelle 

veranderingen die de pandemie heeft teweeggebracht op het 

vlak van mobiliteitsbehoeften. Om antwoord te geven op de vele 

vragen die uw medewerkers zich ook stelden.

Voor ons is het meer dan alleen een missie om u bij te staan. Het 

is onze passie. En geen enkele pandemie - hoe lang en agressief 

ook - zal veranderen wie we zijn. Onze flexibiliteit staat meer dan 

ooit tot uw dienst. Die symfonie willen we verder met u schrijven.

Ondertussen gaat de tijd snel. Kerstmis en Nieuwjaar staan 

voor de deur. Ik hoop dat u ze kan doorbrengen met uw 

geliefde(n). Wellicht zal de partituur minder noten tellen maar 

het belangrijkste blijft dat de symfonie verder gaat. Ik wens u 

dan ook leuke eindejaarsmomenten in kleine kring en vooral:  

hou het veilig!

SYMFONIE

Jan Deknuydt
CCO International Car Lease Holding
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NIEUWE JEEP® PLUG - IN HYBRIDE

DE HYBRIDE KEUZE: DE VOORDELIGE OPLOSSING 
OM UW BUSINESS TE BEHEREN IN ALLE VRIJHEID.
MEER INFO? GA NAAR WWW.JEEP.BE OF VRAAG UW DEALER OM ADVIES. 

LAAT JE MEESLEPEN DOOR
DE ELEKTRISCHE JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRIDE
EN GENIET VAN TALRIJKE VOORDELEN:

•  FISCAAL AFTREKBAAR TOT 99%

•  TOT 50KM AUTONOMIE IN FULL ELECTRIC MODUS

•  EEN ECOLOGISCHE, DUURZAME EN STEDELIJKE 4X4 

•  100% JEEP® DNA MET EEN MILIEUVRIENDELIJKE MOTOR
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en Energie - Tél.: +32 800 120 33 - Fax: +32 800 120 57 - e-mail: info.eco@economie.fgov.be
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Na 20 jaar bij Alphabet Belux (en ING Car Lease), waarvan 
tien jaar als Commercieel Directeur, besliste Marc 
Vandenbergh een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

Vanaf nu is hij COO Lease Belgium & Luxemburg bij 

International Car Lease Holding Belgium, een dochteronder-

neming van de Van Mossel groep. Op het gebied van leasing 

bestaat Van Mossel in België uit J&T Autolease DirectLease, 

Westlease en Van Mossel Autolease.

“Ik ben onder de indruk van het groeitraject van Van Mossel 

in België. Het is een mooie uitdaging om daar als COO van 

ICLHBE aan te mogen meewerken. Ik ben in een goed team 

en een heel ondernemende cultuur terechtgekomen.  En 

zeer tevreden dat ik deze stap gezet heb”, aldus de nieuwe 

COO Lease Belgium & Luxemburg bij International Car Lease 

Holding Belgium. 

WESTLEASE EN J&T AUTOLEASE ONDER HET ZELFDE 
(NAGELNIEUWE) DAK IN NAMEN 

De leasemaatschappij Westlease en de Kamer van Koophandel (CCI) hebben sinds 2012 een gezamenlijk kantoor in 
Wierde. Beide bedrijven verhuisden deze zomer naar het nabijgelegen Suarlez.

Vijf medewerkers van Westlease (en die van de CCI, aangezien deze laatste heeft besloten de leasemaatschappij te volgen) 

werken nu in het Actibel-Écolys Business Center in Suarlée. Dit is een gloednieuw gebouw van 31.000 m², waarin onder 

andere de het Veilinghuis Rops, een hotel met 120 kamers, een restaurant-brasserie en 10.000 m² kantoorruimte en 

vergaderzalen zijn ondergebracht.

De medewerkers van Westlease zullen er worden bijgestaan door Danny Vermylen, Sales & Account Manager voor het 

Waalse deel van J&T Autolease, een van de zusterbedrijven van Westlease binnen de International Car Lease Holding. Dit zal 

Danny Vermylen dichter bij zijn klanten in het Waalse Gewest brengen.

En voor Westlease is het een kans om haar ambities in de regio verder te onderstrepen. "We zijn ervan overtuigd dat de 

vestiging in een bedrijvencentrum met een groot aantal kmo's een positieve stap kan zijn in de uitbreiding van het netwerk 

van Westlease in de regio.”

NEWS6

MARC VANDENBERGH WORDT  
COO LEASE BELGIUM & LUXEMBURG BIJ 
INTERNATIONAL CAR LEASE HOLDING BELGIUM





SPORTWAGENS 
STEKEN DE 
STEKKER ERIN

O m hun ecologische voetafdruk te ver-
minderen en om te vermijden dat ze op 
termijn van de radar verdwijnen, krijgen 

steeds meer sportwagens ook een of andere vorm 
van elektrificatie. Een logische stap dus en ook wel 
een die voor verfijning zorgt. Volledig in lijn met de 
waarden van J&T Autolease!

AUTO
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Wat als deze Rimac weerspiegelt hoe 
Bugatti's elektrische toekomst eruit ziet?



Vandaag slaagt Ferrari er met de SF90 Stradale  
in om het nog beter te doen voor de helft van de prijs.  

Deze downsizing op Italiaanse wijze, met minder cilinders  
(van V12 naar V8 biturbo), is geen alleenstaand geval.

Ook Mercedes-Benz tekent present in de elektrificatie 
met de vervanging van de AMG-GT en de supercar 
Project One. 

Het is een kwestie van overleven. Sportwagens moeten mee 

in de trend naar minder verbruik en dito uitstoot. Sommige 

constructeurs verzetten zich, maar vroeg of laat zullen ze de 

kaart van de elektrificatie toch moeten trekken. Dit is immers 

de enige optie om de door de Europese Commissie vastge-

stelde CO2-emissiereductiedoelstellingen te halen.

In de praktijk kunnen merken waarvan de productie niet 

meer dan 10.000 eenheden per jaar bedraagt – zoals Ferrari, 

McLaren of Aston Martin – van een uitzonderingsregel genie-

ten. Hoewel hun modellen minder rijden dan andere wagens 

en ze - gezien hun beperkte aantal - in absolute waarden 

minder uitstoten, wordt het moeilijker om deze regel te 

blijven handhaven. Het gaat immers om veel meer dan de 

verkleining van de ecologische voetafdruk. Het toekomsti-

ge verbod op verbrandingsmotoren in stadscentra zal een 

elektrische actieradius van tientallen kilometers noodzakelijk 

maken. Maar ook om in de stad te kunnen rijden zonder zich 

de woede van voetgangers, allergisch voor decibels, op de 

hals te halen.

In de context waar demagogie soms voorrang heeft op ratio-

naliteit, zal de geëlektrificeerde sportwagen de norm worden, 

hetzij door middel van hybride technologieën – licht, volledig 

of oplaadbaar – hetzij puur elektrisch.

Laboratorium 
De autoracerij, de Formule 1, de 24 uur van Le Mans en de 

Formule E spelen al lang de rol van laboratorium voor nieuwe 

technologie. De autoconstructeurs wachten niet op de invoe-

ring van nieuwe, strengere regels. Ze doen nu al inspiratie op 

in de racewereld. In 2013 toonde de plug-in hybride supercar 

Porsche 918 Spyder al aan dat de elektrificatie wonderen kan 

verrichten, en dan vooral op het vlak van energie-efficiëntie.

Vandaag slaagt Ferrari er met de SF90 Stradale in om het nog 

beter te doen voor de helft van de prijs. Deze downsizing op 

Italiaanse wijze, met minder cilinders (van V12 naar V8 biturbo), is 

geen alleenstaand geval.

Dit is ook de optie die BMW had gekozen voor de i8, waarvan 

de carrière net is afgelopen. Klanten waren duidelijk niet bereid 

de prijs van een 911 Carrera 4S te betalen voor een 2+2 berlinette 

aangedreven door een 3-cilinder 1,5-liter turbo gekoppeld aan 

een elektrische ‘machine’. Ook al was deze i8 tot de nok gevuld 

met technologie (een structuur uit composiet materialen) en 

was hij meesterlijk ontworpen. BMW heeft hem echter niet vol-

ledig afgezworen en komt binnenkort op de proppen met een 

model dat dicht bij het Vision M Next concept (die vorig jaar in 

Frankfurt werd gepresenteerd) staat. Nog steeds uitgerust met 

een oplaadbare batterij zou dit voertuig een vermogen leveren 

van bijna 600 pk en een elektrisch bereik van 100 km.
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MERKEN WAARVAN DE 
PRODUCTIE NIET MEER DAN 
10.000 EENHEDEN PER JAAR 
BEDRAAGT, GENIETEN VAN EEN 
UITZONDERINGSREGEL OM DE 
CO2-UITSTOOT IN EUROPA TE 
VERMINDEREN.



Ook Mercedes-Benz tekent present als het gaat om elek-

trificatie met de vervanging van de AMG-GT en de supercar 

Project One. Aston Martin verfijnt momenteel de ontwikke-

ling van een biturbo V6 hybride.

Na de P1 en Speedtail heeft McLaren al wat ervaring met 

hybride supercars. De ingenieurs van Woking schakelen nu 

een versnelling hoger met een geheel nieuw platform met 

elektrificatie als hoogste prioriteit. Het eerste model op basis 

van deze architectuur komt er in 2021.

Sommige, zoals Maserati met de MC20, Lotus met de Evija en 

Pininfarina met de Battista zullen zich onderscheiden door te 

investeren op het valk van volledig elektrische aandrijvingen.

Terwijl Porsche heeft aangekondigd dat het platform van 

de mythische 911 klaar is voor hybridisatie, lijken ze daar niet 

gehaast. De 911 zal trouwens de laatste Porsche zijn die ge-

elektrificeerd wordt omdat het extra gewicht dat door de 

integratie van de technologie wordt gegenereerd momen-

teel niet compatibel is met de sportiviteit van het model. 

Porschisten die op zoek zijn naar elektrificatie zullen het dus 

moeten stellen met de Taycan (100% elektrisch) of de hybride 

Panamera en Cayenne.

2025 in het teken van 100% elektrisch?
Porsche heeft de voorzet gegeven met haar 100 procent elek-

trische Taycan, verkrijgbaar in drie versies: 4S, Turbo en Turbo 

S. Hij genereert vermogens tot 761 pk vermogen en een maxi-

male autonomie van 463 km. Andere luxe- of sportmerken 

schieten minder snel uit de startblokken.

De Aston Martin Rapid E (100% elektrisch, dus), die in 2015 

als conceptwagen werd voorgesteld en waarvan in april 

2019 een definitieve versie ging komen, lijkt te zijn uitgesteld. 

Ongetwijfeld gaven de Britten er de voorkeur aan zich te con-

centreren op meer winstgevende modellen. Aston Martin zou 

de Rapid E trouwens inzetten als een onderzoeks- en ontwik-

kelingsbasis voor zijn volgende geëlektrificeerde voertuigen.

Maserati start ook met de elektrificatie. Na de presentatie 

van de Ghibli Hybrid opende het merk met de drietand de 

orderboeken voor de MC20, waarvan een elektrische versie 

op de planning staat. Ook van de GranTurismo en GranCabrio 

mogen we volledig elektrische versies verwachten.

Ferrari had dan weer tegen 2023 een volledig elektrisch mo-

del moeten hebben, maar de baas van de constructeur, Louis 

Camilleri, is van mening dat de technologie nog niet "staat 

waar ze moet staan, met problemen van autonomie in het bij-

zonder". Hierdoor zal er geen ‘zero emission’-model voor 2025 

zijn, en dan zijn we nog optimistisch.
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Na de presentatie van de Ghibli Hybrid 
opende het merk met de drietand de 

orderboeken voor de MC20, waarvan een 
elektrische versie op de planning staat.

AUTO



2025 is ook de datum die Lamborghini heeft aangestipt voor 

de lancering van een "zero emission" 4-deurs GT die het plat-

form van de Porsche Taycan gebruikt. Deze lambo zou een 

evolutie zijn van het Estoque-concept uit 2008 met elementen 

van de Terzo Millenio uit 2017, en van de eerste hybride van het 

merk, de Siàn.

Bentley werkt op zijn beurt aan een nieuwe generatie elek-

tromotoren (Octopus genaamd) die het mogelijk maken het 

zonder fossiele brandstoffen te stellen. De eerste productie-

toepassing wordt echter niet voor 2026 verwacht. Aan de an-

dere kant kondigt Bentley, die al een plug-in hybride Bentayga 

heeft, een hybride alternatief aan voor elk van zijn modellen 

voor 2023.

Eind 2019 deden geruchten de ronde over een elektrische GT (of 

een afgeleide hiervan) bij Bugatti. Een auto met een prijs onder 

de 1 miljoen euro. Tenzij de oplossing veel sneller komt dan ver-

wacht... als Volkswagen de fabrikant uit Molsheim daadwer-

kelijk verkoopt aan de specialist in elektrische supercars, Rimac. 

Het jonge Kroatische merk heeft in 2011 acht Concept One (1.214 

pk) gebouwd en meer recentelijk 150 C-Two (1.950 pk)...

Elektrificatie van sportwagens is vandaag al een feit en 

in de toekomst zullen we er alleen nog maar meer zien  

voorbijzoeven ...

ER MOGEN DAN WEL MENIG  
100% ELEKTRISCHE PROJECTEN 
OP SCHAP LIGGEN, HET 
IS DUIDELIJK DAT VEEL 
SPORTWAGEN FABRIKANTEN 
NOG EVEN WILLEN AFWACHTEN.

Bentley Octopus

De eerste 100% elektrische Lamborghini zou een mix moeten zijn van 
de Porsche Taycan, de Lambo Siàn hybride, het Estoque concept van 

2008 en deze concept (hier in beeld), de Terzo Millenio van 2017 .

Porsche heeft de voorzet gegeven met haar 100 procent elektrische Taycan, verkrijgbaar in drie versies: 4S, Turbo en 
Turbo S. Hij genereert vermogens tot 761 pk vermogen en een maximale autonomie van 463 km.



"Ik begon mijn eigen ski's te maken om geld te besparen", grapt 

onze gesprekspartner meteen. "Nu kan ik met zekerheid stel-

len dat ik het bij het verkeerde eind had.” Voor deze Brusselse 

liefhebber van poedersneeuw, waren deze eerste stappen als 

autodidact genoeg om nu te spreken als echte kenner in de 

productie van onderdelen uit composietmateriaal. Dat deze 

materie mijlenver ligt van zijn eerste job als Art Director in de 

reclamewereld, hoeven we je niet uit te leggen. “Ik was het beu”, 

zucht Pierre. “Ik sloeg de deur dicht en schreef me in voor een 

opleiding in Frankrijk, met een programma dat overeenkomt 

met dat van een industrieel ingenieur in composietmaterialen.”

Terug in België start onze man een zaak op met Brusselse me-

dewerkers. Hij werkt samen met architect-ontwerper Pierre 

Lallemand en helpt bij het ontwerpen van auto's, fietsen en een 

heleboel andere zaken. Voor de ski’s was het nog wachten tot 

2010, toen het idee verder werd uitgestippeld. "Mijn ambitie was 

om houten authentieke ski's te ontwerpen met een duurzame 

aanpak.” Vanaf 2012 ontstond er een grotere vraag naar luxe en 

handgemaakte ski’s waardoor de markt rijp werd voor het idee 

van Gerondal, dat uiteindelijk in 2018 het levenslicht zag. 

Een showroom in Brussel
"Maatwerk is een essentieel onderdeel van wat wij doen", zegt 

Pierre Gerondal. "Drie skiërs met hetzelfde gewicht, maar met 

radicaal verschillende morfologieën kunnen naar de winkel 

gaan en met dezelfde ski’s naar buiten komen. Niet bij ons!” Bij 

Gerondal begint het maatwerk in de showroom in Elsene. Vaak 

vergezeld door een drankje en hapje worden er sjablonen, tech-

nieken, maar ook praktijkstijlen besproken. 

"Niemand is beter in staat dan de skiër zelf om ons te vertellen 

over zijn verwachtingen, zijn sensaties en de stijl van het terrein 

waar hij van houdt. Van daaruit kunnen we een bestek opstel-

len en een ski ontwerpen die nog verder zal evolueren, wat we 

de ontwikkelings-ski’s noemen.” Een ski is tamelijk ruw qua 

afwerking – in ieder geval in het begin – en kan op basis van 

de feedback van de klant worden verbeterd. "We werken net 

zoals een kleermaker. We nemen de ski terug en voegen indien 

nodig verschillende materialen toe – aluminium, vering, carbon, 

vlasvezel – tot we het beste gebruikscomfort vinden. En altijd 

met echte wedstrijdzolen!”

Een Waalse productie
Met een slimme mix van technologie, composietmaterialen en 

kwaliteitshout worden Gerondal-ski’s van A tot Z met de hand 

gemaakt in de werkplaatsen van Malmedy. Het is een nauw-

gezet werk van snijden, drogen en monteren van de beste ma-

teriaalsoorten. “Elk paar is het resultaat van een houtlegering, 

geselecteerd op basis van de plekken van de ski die we stijver 

of ‘nerveuzer’ willen maken. Er is ook een technologische com-

ponent, waarbij dezelfde materialen en harsen worden gebruikt 

als in de lucht- en ruimtevaart. Tot slot het de afwerking, het 

maatwerk, want elk paar van onze ski’s is uniek!”

MADE IN BELGIUM
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GERONDAL
OP MAAT GEMAAKTE SKI'S  

IN BELGIË 

Belgische ski's? Serieus? En waarom geen ‘ski’s van de Lage Landen’? 
Hoewel ons reliëf zich maar matig leent om de skilatten aan te binden, 
telt onze Belgenlandje zo’n 800.000 regelmatige skiërs. Onder hen 
Pierre Gerondal, oprichter van het skimerk dat zijn naam draagt.
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DE LEVENSDUUR VAN 
EEN PAAR SKI’S VARIEERT 
VAN 6 TOT 8 JAAR IN 
GEVAL VAN INTENSIEF 
GEBRUIK, OMDAT HET KAN 
WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD, 
GERESTAUREERD. 



‘Groene’ ski's
Voor de ecologische aanpak baseert Gerondal zich vooral op 

de levensduur van het product. "Al onze ski's kunnen worden 

gerepareerd, zelfs in het geval van grote breuken, wat bij een 

massaproduct nooit het geval is. In feite bewaren we een kopie 

van het houten ‘rack’ waaruit elk paar ski's is geproduceerd. Het 

inheemse karakter van de houtsoorten die voor de productie 

worden gebruikt, maakt natuurlijk ook deel uit van de Gerondal-

aanpak ..." Es, populier, beuk, eik, walnoot, …: we werken met 8 

soorten voor evenveel verschillende skifiguren.”

Al deze soorten zijn afkomstig uit bossen in een straal van 250 

kilometer rond Malmedy in de Ardennen. De Belgische klanten 

zijn voor het grootste deel ook wandelaars, met 3 profieltypes. 

"Er is de echte liefhebber, degene die precies weet wat hij wil en 

enkel bij ons aanklopt voor de ontwikkeling van zijn of haar idea-

le ski’s. Dan is er nog de liefhebber van mooie producten, dege-

ne die de ‘touch’ van de ambachtsman waardeert. En ten slotte 

is er degene die verleid wordt door onze duurzame aanpak …” 

Van 1600 tot 2400 euro per paar...
Deze aanpak staat centraal in de activiteiten van Pierre 

Gerondal. Als een echte duizendpoot leidt onze man verschil-

lende projecten tegelijkertijd. Met zijn bedrijf Yellow Yeti ont-

werpt en ontwikkelt hij objecten van allerlei aard, combineert 

hij technologie, composietmaterialen en edele producten en 

ontwerpt hij woonruimtes en meubels voor verschillende inte-

rieurprojecten ... “Voor al deze projecten gebruiken we dezelfde 

grondstof: hout. Zo vermijden we verliezen en verspilling en 

gebruiken we het essentiële deel van de boom.”

Wat brengt de toekomst? “We willen eerst het bedrijf bestendi-

gen", benadrukt de ondernemer. "Dit jaar zullen we tussen de 120 

en 130 paar ski's produceren. Op lange termijn verwachten we 

onze productie op te voeren tot een maximum van 200 stuks per 

jaar. We gaan niet verder dan dat. Ten eerste omdat onze produc-

tiecapaciteit niet meer toelaat. Maar ook  omdat de herstellingen 

uiteindelijk een groot deel van onze inkomsten zouden moeten 

vertegenwoordigen.” Met een minimum van 1600 euro per paar, 

zou het een schande zijn om ze weg te gooien... 

Kunnen Gerondal-ski’s qua prijs concurreren met traditionele 

exemplaren? "Voor verslaafde en veeleisende skiërs, zeker! Die 

wisselen om de twee jaar van ski’s, aan een tarief van 1000 euro 

per paar of meer bij een grote merknaam. Bij ons varieert de 

levensduur van een paar ski’s van 6 tot 8 jaar bij intensief gebruik, 

want het kan worden onderhouden, gerepareerd, gerestau-

reerd", besluit Pierre Gerondal. Echte ‘verslaafden zullen dus 

zeker ook hun gading vinden. Voor alle anderen, geldt de leuze: 

als je ervan houdt, maakt het niet uit hoeveel het kost!
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MAATWERK  
IS EEN  

ESSENTIEEL 
ONDERDEEL  

VAN GERONDALS 
WERK.  



DIE U VLOTTER 
OP WEG HELPEN

Waze

Waze is dé referentie in verkeers- en navi-

gatie apps. Als chauffeur kan u er ook zelf 

verkeersinfo mee delen. Met duizenden 

gebruikers in Vlaanderen krijg je via deze 

app dus voortdurend real-time info over 

ongelukken, fl itsers of net ontstane ver-

tragingen of fi les. Ja, met Waze ontdek je 

echt de beste ways.

Skipr

Skipr is een mobiliteit-SaaS-oplossing 

voor professionals. Ze stellen hun klanten 

& gebruikers in staat om hun mobiliteit 

te beheren, te plannen, te boeken en te 

betalen. Van de aankoop van een treintic-

ket, het ontgrendelen van een deelfi ets 

tot het betalen van uw brandstof of uw 

parking, Skipr is uw gecentraliseerde 

end-to-end mobiliteitsoplossing.

TECHNOLOGIE

4411

Download de 4411-app op uw smartpho-

ne en kies waar u wilt parkeren, op straat 

of in een parkeergarage. U start en stopt 

uw parkeersessie via de app en betaalt 

een bedrag op basis van je werkelijke par-

keertijd. Betalen en facturatie verlopen 

volledig mobiel. Zo heeft u ook meteen 

al uw parkeerbonnetjes bij de hand om in 

uw boekhouding in te brengen. 

Blinkist

Onderweg een beetje slimmer worden, 

bijleren en uw persoonlijke ontwikkeling 

opkrikken kan via Blinkist. Met de slogan 

‘Never stop learning’ doet deze app wat 

het belooft: in samenvattingen waar u 

naar kunt luisteren van zo’n 15 minuten 

krijgt u een samenvatting van tal van 

meer dan 2100 non-fi ctie boeken. 

FietsKompas 

Via de knooppuntenkaarten fi etsen we 

al langer van A naar B langs de tofste, 

mooiste en veiligste fi etswegen. Met 

FietsKompas plant u deze routes nu 

gewoon eenvoudig via uw smartphone. 

U fi etst. De app leidt u vlot van het ene 

knooppunt naar het andere. Heerlijk.

5
APPS 

A ls u vaak op de baan bent, 
kan uw smartphone
u helpen om deze tijd 

zo kort mogelijk te houden en 
zo best mogelijk in te vullen. De 
redactie van Automotions stelt u 
5 apps voor die u vlotter op weg 
helpen, met de wagen, maar ook 
met de fi ets. Ontdek ze nu! 
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AUTOCOLLECTIE VAN MAHYMOBILES

RETROMOTIONS

DE VERHALEN VAN 
DUIZEND-EN-ÉÉN AUTO’S

P airi Daiza mag dan wel de grootste publiek-
strekker van Henegouwen zijn, iets verderop, 
in Leuze, ligt een plaats verborgen die vooral 

autoharten sneller doet slaan. Mahymobiles herbergt 
de grootste collectie oldtimers van ons land. Hun 
verhaal is geschreven in het stof dat velen van hen 
vergaard hebben.



MAHYMOBILES 
HERBERGT DE GROOTSTE 

COLLECTIE OLDTIMERS 
VAN ONS LAND. 

RETROMOTIONS 17
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“Dit is het resultaat van decennia van extreme verzamel-

woede”, lacht Michel Mahy, eigenaar van de collectie en 

onze gids voor vandaag. “Mijn vader en grootvader heb-

ben in al die tijd meer dan 1.000 wagens verzameld. Een 

bepaalde logica zat er niet echt achter, maar de meesten 

zijn wel van Belgische oorsprong. Al reden ze soms ook 

met een camion naar Zuid-Frankrijk om daar 5 wagens op 

te gaan pikken”, vertelt hij, waarna hij ons in sappig Gents 

door het museum leidt, dat niet alleen over het verleden … 

maar ook over de toekomst vertelt.

Het Mahymuseum is immers in volle transitie, het resul-

taat van een generatiewissel. Grootvader Ghislain legde 

de basis voor de collectie in 1944, met de aankoop van een 

Ford Model T. Zoon Ivan breidde die uit, vandaag is het 

kleinzoon Michel die het museum uitbaat. 

En dan begint Michel te vertellen. Over hoe de Gentse 

familie uiteindelijk in Wallonië is beland. De kiem daarvoor 

ligt in bij grootvader Gishlain Mahy, die de droom had om 

het Gentse Gravensteen te huren en er zijn collectie auto’s 

te tonen. Mahy kreeg echter geen toestemming, waar-

door hij een eerste keer uitweek, naar Houthalen. 

Dat museum wordt in 1986 gesloten na een dispuut 

over de huurprijs van het pand. Even wordt nog samen-

gewerkt met het net opgerichte Autoworld-museum in 

Brussel, waarna de Mahy-collectie op zoek gaat naar een 

nieuwe thuis. Die vindt het in 1997, wanneer ze neerstrijkt 

in het Henegouwse Leuze. “Een titanenverhuis die een 

paar maanden duurde en waarvoor we iedereen uit onze 

omgeving die een camion of remorque had, wisten de 

mobiliseren om wagens te verplaatsen”, herinnert Michel 

zich.

Het museum van de toekomst
Nu is het de bedoeling dat het museum de stap naar de 

moderniteit zet. “Gewoon een hoop auto’s bij elkaar zet-

ten en inkom vragen, dat gaat niet meer. Mensen willen 

vandaag meer beleving”, weet Michel, die al werk maakte 

van een mooiere inrichting en een logischere indeling 

van de collectie. “We verkochten zelfs een aantal wagens. 

We willen immers vooral de mooie verhalen vertellen, de 

mensen zelfs het verhaal van die wagens laten beleven. 

En dan gaat kwaliteit boven kwantiteit”, aldus onze gids.

“Neem nu bijvoorbeeld deze Bentley met Pininfarina 

koetswerk (zie foto boven, nvdr.). Dit is het tweede pro-

totype van dat model. Dat kan je goed zien aan de neus, 

die constant werd veranderd om niet te hard op een 

Rolls-Royce te lijken. Bovendien was het de persoonlijke 

wagen van zijn ontwerper, Facel Vega. Hij had er echter 

een ongeluk mee en rechtsvoor was de wagen zwaar be-

schadigd. Wij hebben hem in die staat gekocht en nadien 

helemaal gerestaureerd”, vertelt Michel.

Wat verderop vertelt een Mercedes 130H dan weer dat 

de basis voor één van de belangrijkste wagens uit de ge-

schiedenis, de Volkswagen Beetle, eigenlijk bij de concur-

rent uit Stuttgart werd gelegd. En zo vertelt de collectie 

honderden verhalen.

Geschiedenis beleven
Mahymobiles wil die verhalen vertellen en evolueren naar 

een belevingscentrum. Waar oldtimerclubs een tussen-

stop maken, waar al eens een receptie wordt gehouden 

in de hoofdzaal van het museum en waar bezoekers het 

verhaal van de wagens beleven. “We zijn er nog lang niet, 

maar we gaan stap per stap vooruit. En ik ben ervan over-

tuigd dat we de juiste weg zijn ingeslagen”, aldus Michel.

Om die reden laat het museum de meeste wagens dan 

ook in de staat waarin ze werden aangetroffen. “Het ver-

haal van de wagens staat te lezen in het stof dat ze ver-

gaard hebben. En niets is mooier dan die verhalen met 

het publiek te delen”, besluit onze gids. 

RETROMOTIONS

"Mijn vader en grootvader hebben in al die tijd meer dan 
1.000 wagens verzameld."

"Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dat is zeker het geval bij deze 
Bentley met Pininfarina koetswerk."
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CONTACT
Musée de l'Auto MAHYMOBILES

Rue Erna 3

7900 Leuze-en-Hainaut

Tel: +32 (0) 69/35 45 45

Openingsuren:
april- oktober, alle dagen, 

behalve dinsdag en woensdag, van 10 tot 17u.

www.mahymobiles.be
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