
49

Lifegear

M
AN

AG
EM

EN
T 

TE
AM

 1
5-
07
-2
01
1

m
v

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

JAGUAR XF 2012
Prijs vanaf 56.600 euro
Bij de dealer vanaf september
Voor hetzelfde geld Mercedes E250, 
BMW 523, Volvo V70 3.2, Audi A6 2.8

Jag is back
Door Peter Boerman

Sinds Jaguar in 2008 samen 
met Land Rover van Ford 
naar Tata Motors  verhuisde, 
zit er weer volop muziek in 
het merk. Nieuwste proeve 

daarvan is de volledig  opgekalefaterde 
XF, een viercilinder 2.2 diesel, die een 
belangrijke rol wil gaan spelen in de 
categorie ‘hoge middenklasse’. 
Een onmogelijke opgave voor het ooit 
exclusieve en tegelijk tikkie oubollige 
Jaguar? Dat valt sterk te bezien. 
Het nieuwste model doet in uiterlijk 
in elk geval weinig meer denken aan 
die auto’s van vroeger, die vooral leuk 
waren om naar te kijken, maar toch 
altijd meer iets voor iemand anders 
waren. En hij is het niet alleen waard 
om gezien te worden, ook rijtechnisch 
zit het meer dan snor, met bovendien 
alle snufjes aan boord die de  chau� eur 
van nu zich maar kan wensen.
Zelfs aan het milieu is gedacht: de 
 turbodiesel drinkt zo’n 5,4 liter op 
100 kilometer, en ook een intelligent 
start/stopsysteem is present.  Daarmee 
is het de zuinigste en schoonste auto 
in de geschiedenis van het roemrijke 
bedrijf. Kortom: courant, fraai, stijl-
vol, met een vleugje Britse traditie, 
maar toch betaalbaar én technisch in 
orde, dat alles kan eigenlijk maar op 
één conclusie wijzen: Jag is back! 

 NIEUW BLIK

Voor hem
Een levensgeschenk. Dat noemen de 
makers van de ResQMe hun gadget, 
die u nooit nodig hoopt te hebben, 
maar waarvan het wel handig is dat 
hij bestaat. Want het zal u overkomen, 
dat u met auto en al de plomp in rijdt. 
Dan biedt deze sleutelhanger wel 
mooi uitkomst. Met een ferme druk 
van de center-punch tegen het raam 
barst uw hele ruit in één keer uit 
 elkaar. Het vlijmscherpe mes zorgt 
 ervoor dat u zichzelf kunt bevrijden 
uit een klemmende autogordel. Voor 
de manager (en voor de ouder) die 
veel onderweg is, lijkt het me een 
 goochem apparaatje dat u per se aan 
uw  sleutelbos wilt hebben. Kost geen 
bal, redt mogelijk wel een leven. 
€ 12,95

Voor haar
Veiligheid voorop, oké. Maar laten we 
het dan wel in stijl doen, denken ze bij 
Bobbin Bicycles, een te leuke  webshop 
uit Engeland.  
Voor iedereen die bromt of scootert 
 hebben zij hele  gerse dopjes in huis. 
Zoals de pothelmpjes van de  Japanse 
designer Sawako, die al haar creativi-
teit losliet op een serie waarvan de 
luipaardprint de grootste eyecatcher 
is. Is dit model too much voor u? Kijk 
dan  gerust op de site voor een ander 
 motief. Keus uit bloemenprints, 
 helmen in hoed- en petvorm, goud-
glimmende potjes en een heus 
 Sherlock Holmes-ontwerp. Alle 
 helmen zijn prachtig afgewerkt, 
 hebben een aanpasbare sluiting en 
zijn niet duur. Waarom zou  veiligheid 
er niet lollig  mogen uitzien? 
€ 85,-

Safety fi rst
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