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Koffie 
super 
veloce
Iedere ochtend weer dat koffiezetten. 
Dat kan een beetje saai worden. Maar 
er is een oplossing, al heb je daar  
wel wat ruimte voor nodig. En een 
flink gevulde portemonnee.

TeksT Bart OOstvOgels

1  espresso veloce
i www.espressoveloce.com  ± 11.920,-- C«««««
Als bedenker van nieuwe gadgets moet je de link maar kunnen 
leggen: koffie en F1-motoren! Het uit Zuid-Afrika afkomstige 
‘Espresso Veloce’ heeft dat gedaan en komt met een super-
snelle espressomachine op de markt, in de vorm van V10- en 
V12-motoren. Ze zijn gemaakt in de schaal 1:2, met materialen 
als magnesium, titanium en aluminium. Voor deze machine 
máák je ruimte in huis.

2   artprints
i www.carmodelz.com 24,95,-- C«««
Opvallend is dat de afgebeelde auto’s schaalmodellen zijn en niet 
de échte auto’s. De kwaliteit van de foto’s is van dermate hoog 
niveau dat je dat niet ziet. Er zijn diverse prints verkrijgbaar, 
bijvoorbeeld van de Bugatti Type 35, Ferrari 250 GTO, Maserati 
250F en Shelby Cobra Daytona. De artprints zijn te koop in ver-
schillende maten: 30x20 cm, 45x30 cm en 60x40 cm.

3  nordschleife redline edition
i www.nordschleife.us 109,-- C««««
Een bijzonder horloge, dit ‘Nordschleife Redline Edition’–klokje 
met 24-uurs-schaal. Het wordt gemaakt in Duitsland en heeft 
niet voor niets een wijzerplaat die is onderverdeeld in 24 uren. 
Dat maakt het horloge (43 mm) ideaal voor de 24 Uren van de 
Nürburgring, die op de Nordschleife wordt verreden. Leuk detail 
is het klassiekwitte logo uit 1927. Het uurwerk is afgewerkt met 
een roestvrijstalen kast, gehard glas en een zwartlederen band.

4  maserati heritage-pet
i www.maseratistore.com 26,-- C««
Maserati heeft op deze pet alle mogelijke emblemen van het 
merk gebruikt. Op iedere zijde van de cap zijn de logo’s aange-
bracht, met de modernste versie aan de voorkant. De kleur navy 
blue is typisch Maserati. Het petje is gemaakt van 100 procent 
katoen en heeft een verstelbaar pasbandje.

5  bentley mulsanne-kofferset
i www.shop.bentleymotors.com 11.056,-- (set) C««««
Speciaal voor de Mulsanne heeft Bentley een luxe kofferset 
ontworpen. Die bestaat uit zes koffers en kost ruim 11 mille! De 
valiezen zijn ook per twee stuks te bestellen. Bentley heeft hulp 
gezocht bij het Italiaanse Schedoni, dat de koffers met de hand 
maakt, uiteraard van de fraaiste leersoorten. Ze zijn afgewerkt 
met contrasterende stiksels en subtiele Bentley-logo’s.
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4 o f de Patent-Motorwagen uit 
1886 nu daadwerkelijk de 
eerste automobiel is, laten we 

hier even in het midden. Het was in 
ieder geval één van de allereerste 
exemplaren. De Duitse ingenieur 
Carl Benz bouwde hem en reed er 
in 1886 de allereerste meters mee. 
Voor de aandrijving zorgde een 
eencilinder viertakt motor, met een 
inhoud van 0,954 liter en een ver-
mogen van 0,67 pk bij 250 min-1. De 
motor werd aangeslingerd met een 
draai aan het vlakliggende vliegwiel 
en liep op zogenaamde ‘wasbenzi-
ne’, een alcoholmengsel dat gewoon 
bij de apotheek te koop was. Een 
ketting zorgde voor aandrijving van 
de driewieler. Uiteindelijk was het 
Bertha Benz, de vrouw van Carl, die 
er in 1888 de eerste lange autorit 
mee maakte, van Mannheim naar 
Pforzheim. 
 
Er waren al meerdere miniaturen 
van deze Benz, gemaakt door diver-
se fabrikanten en in veel verschil-
lende schalen. Best bijzonder dus dat 

de Franse fabrikant Norev er afge-
lopen januari op de Toy Fair in Neu-
renberg ook eentje aankondigde, 
in schaal 1:18. Inmiddels is die Benz 
daadwerkelijk leverbaar. Het model 
ziet er fraai uit en vooral de techniek 
is mooi gedetailleerd, met diverse 
onderdelen in koper en messing. 
Reken op een alleszins vriende-
lijk prijskaartje van zo’n 50 euro. 
Eigenlijk zou iedere autoliefhebber 
uit nostalgische overwegingen een 
model van deze allereerste auto in 
de collectie moeten hebben. (RS) 

zeven bewogen 
citroën-jaren

m aserati werd in 1968 over-
genomen door Citroën. In 
1975 werd het automerk 

weer verkocht aan De Tomaso. Die 
Citroën-jaren worden beschreven 
in het boek ‘Maserati - The Citroën 
Years’. Het is een periode die 
eigenlijk nooit echt is belicht, terwijl 
het eigenlijk zeven heel bewogen 
jaren waren. Er kwam een energie-
crisis, er werden snelheidslimieten 
ingesteld en de brandstofprijzen 
stegen enorm. Ook was er politieke 
en sociale onrust.

Dat alles heeft Maserati niet echt 
goed gedaan. Het heeft er zelfs toe 
geleid dat Alejandro De Tomaso, 
met hulp van de Italiaanse over-
heid, Maserati uiteindelijk overnam 
van Citroën. Ondanks de verslech-
terde situatie verschenen er in die 
Citroën-jaren wel fraaie modellen 
op de markt. In het boek komen 
auto’s aan bod als de Citroën SM, 
Quattroporte II, Bora, Khamsin 
Spyder en de nog vrij onbekende 

Ligier Maserati JS2 straat- en 
raceversies. Tevens wordt er 
uitgebreid ingegaan op de 
motoren die toen zijn gebouwd.

De verhalen worden afgewis-
seld met interviews met verschil-
lende Maserati- en Citroën-par-
ticipanten uit die periode. Dat 
alles geeft een totaalbeeld van 
de Citroën-jaren van Maserati. Het 
boek is te verkrijgen in twee ver-
sies: de Standard en de Deluxe. 
Die laatste is gelimiteerd op 250 
stuks en is gesigneerd door schrij-
ver Marc Sonnery. Je krijgt er 
tevens een artprint bij en een pdf-
versie. Met die laatste kun je het 
boekwerk ook lezen op tablets. Te 
koop bij www.eaurougepublishing.
com of bij www.autonetcarbooks.
com. (BO)

Maserati – The Citroën Years - Marc 
Sonnery - EAN: 9780957397804 - 
Hardcover, 520 bladzijden  
Afmetingen, 25 x 31 x 4 cm

Het Frans-Italiaanse huwelijk tussen 
Citroën en Maserati was gedoemd om te 
mislukken. Marc Sonnery vertelt waarom.

in den
beginne...
...waren er het paard en de wagen, daarna 
volgde de Benz Patent-Motorwagen. Een 
Franse fabrikant maakt hem nu ook in 1:18.

De Benz Patent-Motorwagen 
wordt door Norev in 1:18 op 

de markt gebracht. 


