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Laurien Vest 
schrijft over business fashion. laurien@mt.nl  

BMW 1-SERIE
Vanaf 27.950 euro (116i)
Bij de dealer in september
Voor hetzelfde geld Audi A3, Alfa 
 Romeo Giulietta, Lexus CT200h

BMW voor 
beginners
Door Philip Bueters

Dat was spannend in 2004: 
zou BMW, groot geworden 
met sportieve sedans, zijn 
merk succesvol kunnen 
 lenen aan een hatchback  

in de Golf-klasse? Het antwoord gaf 
de 1-serie bijna in miljoenvoud: de 
BMW-genen deden hun werk en de 
1-serie werd een hit. Goed voor de 
 volumes, goed voor de gemiddelde 
CO2-uitstoot van de groepsvloot en, 
na enkele jaren, ook goed voor de 
winstgevendheid van BMW.
Keurig volgens het zevenjarenschema 
treedt na de zomer een nieuwe 1 aan. 
Zonder radicale stijlbreuken, maar 
wel gegroeid in lengte, breedte en 
wielbasis. De neus werd wat gladder, 
de grille forser en de lampen knijpen 
zich nijdiger samen dan ooit. Ook 
prettig: die merkwaardige kromme 
vouw in de fl anken, waardoor het leek 
alsof de 1 door zijn dorpels was 
 gezakt, is verdwenen. En daarmee 
misschien wel een kenmerkend stijl-
element: liefhebbers klagen online 
 alweer over verlies van karakter.
De nieuwe 1 oogt inderdaad vriende-
lijker en een tikje minder afgetraind, 
maar zolang een groot deel van de 
techniek uit de 3-serie blijft komen en 
de aandrijving blijft waar hij hoort – 
achter – maken wij ons geen zorgen. 
Dit is weer een fi jne vestzak-BMW.

 NIEUW BLIK

Voor hem
We staan erom bekend, dus laten we 
er ook over schrijven: de fi ets. Hét 
vervoermiddel van de stedeling, 
 omdat je trappend het snelst van A 
naar B komt. Maar laat het dan wel 
stijlvol gebeuren, dachten de broers 
Taco en Ties Carlier. En dus stuurden  
de directeuren van VANMOOF hun 
nieuwste ontwerp, de Düsenjäger, in  
naar designprijs de Red Dot Award en 
wonnen prompt uit ruim 14.000 
 inschrijvingen de hoogste prijs in de 
categorie ‘Kwaliteit productdesign’. 
En terecht. Het Abus-kettingslot, de 
led-verlichting op zonne-energie, 
twee versnellingen en een usb-poort 
zijn allemaal ingebouwd. 
Het geanodiseerde frame is  superlicht, 
spatborden en trappers zijn van glim-
mend aluminium en het zadel heet Sit 
Your Ass Down. Kijk, dan heb je wat. 
Strak design, scherp geprijsd, dus: 
hebbeding.
€ 848,- (vanaf augustus)

Voor haar
De Bear Special Ltd is speciaal 
 ontwikkeld door  Andrew en Maurits, 
de jongens van Het Zwarte 
 Fietsenplan, voor damesfi etsers die 
een stevige doch coole bike willen. 
De frames zijn in allerlei vormen te 
krijgen, van kruisframes, abdijframes 
tot dubbele stangen. Gelukkig  dachten 
Andrew en Maurits mee met de 
 veranderlijke aard van de vrouw en 
maakten de Bear in een viertal matte 
kleuren. “Is ook beter voor de butsen”, 
zoals ze zelf zeggen. Remmen van 
Shimano, drie fi jne versnellingen, 
kekke naafdynamo (dus geen 
 kwetsbare draadjes meer) en de  beste 
anti-lekbanden die er zijn. Laat maar 
komen, dat goede weer. Veilig, snel 
en  gezond uit en thuis. Alleen 
 verkrijgbaar bij Maurits en Andrew 
zelf, kopje ko�  e van de zaak erbij. 
Vanaf € 849,-

Op de pedalen
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