GENTLEMEN'S

65

ABARTH BEST DRESSED
MAN 2018: DITZIJN

DEWINNAARS

66

DEZOMERVANABARTHH):
BLOGGER NICOLAS DE SMET

70

DEZOMERVANABARTH12]:

BLOGGER AMAURY MORAUW

TO MEET
61 PEOPLE
74

ONZE FAVORIETEAPOTHEEK:
DEBARTHEPHARMACY
VAN DEFAMILIEVAN

ONGEVALLE
OPERATIEDETOX:G-STAR

78

MAAKT DE DUURZAAMSTE
JEANSOOIT

TO DRIVE
81
lit maga

'TOTÏEVEN

WHEELS
DETERUGKEERVAN

ALFAROMEOINDE

FORMULE 1

met Scanlink
HoegebruikjeScanlink?

TO CONSTRUCT
VERGEZICHTENTELAND
ENTEZEE:CAPHORN

IN DUINBERGEN

3. SCAN de pafiina waarop dit
pictogram Eî is afgebeeld
en ONTDEK de extra informatie
achter de pagina.

Meer info via www.scanlink.be

TO GARE
BUENZUNEEN
BEDREIGDEDIERSOORT:
GUERLAINDOETER
WAT AAN
TRENDS STYLE 06-2018 13

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple cons

"">-n,.,

TO DRIVE
ALFAROMEO

^^
•^

DE VERLOREN

zoon

ij was vierjaar oud toen hij zijn eerste Grand Prix
formule 1 van Monaco zag. Vanop het terras van
het appartement van zijn ouders, met zicht op de
start/finish van het glamoureuze stratencircuit.
Charles Leclerc, nu twintig jaar, herinnert het
zich nog ats was het gisteren. "Ik zat op de grand
met autootjes te spelen, met mijn broertje, terwijl
buiten de motoren brulden.'
Vandaag doet Leclerc de motor zelf brullen. De Monegask
is bij Alfa Romeo-Sauber bezig aan zijn eerste seizoen in

Na een lange afwezigheid rijdt ALFA ROMEO
weer mee in formule 1 . Volgens waarnemers een

kwestie van marketing. Maar eigenlijk mag
de ItaLiaanse autobouwer gewoonweg niet
ontbreken in de topklasse.

formule 1. En hoe. Nu alwordt hij met grote voorsprong op
anderjong geweld betiteld als dé revelatie van het seizoen.
Een grote toekomst wacht hem: LecLerc verkast eind dit
seizoen naar Ferrari.
'Ik herinner me nog dat ik op slag verliefd was op die rode
auto's", Lacht Charles als hij terugdenkt aan die eerste
Grote Prijs vanop het ouderlijke terras, toen hij vier was.
De Ferrari's, inderdaad. Maar het hadden even goed Alfa
Romeo'skunnenzijn.dierode bolides. Meerzelfs, eigentijk
wâren het Alfa Romeo's. Of liever, er stond misschien wel
een steigerend paard op de auto, maar onderhuids zaten
er genen van het embleem met rood kruis en slang. Het is
een van de best bewaarde geheimen in de formule 1 . En, bij

TEKSTJOBOSSUYT

uitbreiding, in de auto-industrie. Het legendarische Ferrari

kiemde eigenlijk voort uit Alfa Romeo.
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STAATALFAROMEOWEEROPDEKMRT
VAN DE FORMULE 1.

MET BLIJFT IN DE FAMILIE
'Het ctoet toch wat om voor zo een historisch automerk te
mogen racen", zegt Marcus Ericsson, 27jaar, Zweed en de
tweede coureur van ALfa Romeo-Sauber. Want inderdaad,
de Italiaanse autobouwer is dit seizoen terug in formule 1 .

y,

Als motorleveranciervan Sauber, en tegelijk hoofdsponsor

van het team dat destijds werd opgericht door de Zwitser
PeterSauber.
En ook in dit avontuur zitten Alfa Romeo en Ferrari helemaal verstrengeld. De vrucht van een stimme zet van de
onlangs overleden Sergio Marchionne, tôt kort voor zijn
dood grote baas van de Fiat-groep, die grote famitie waartoe ook Ferrari en Atfa Romeo behoren. Marchionne vond
dat Alfa Romeo niet kon ontbreken in de formule 1. Dus
zorgde hij voor de terugkeer, en bedacht een recept om het
project meteen op te starten. Ferrari zou vanafseizoen 2018
motoren leveren aan Sauber, en technische bijstand ook. En

STOPPEN OP MET HOOGTEPUNT
Even meerdan honderdjaarterug in de tijd, naar 1909. Ugo
Stella koopt een paar fabrieksgebouwen op, ergens buiten

Hef team Alla RomeoSauber en zijn jonge
coureur Charles Leclerc
Ihieronderl zijn de
reveiatie van het
formule 1-seizoen2018.

aangezien de hybride V6 met turbo van 1,6 liter uit de grote
Italiaanse familie komt, konden ze hem dan evengoed 'Alfa
Romeo' noemen. Noem het gerust een marketingoperatie.
Maar het was ook en vooral een operatie die Alfa Romeo
weer op de kaart van de internationale racerij zetten.

MiLaan. Om er een Italiaanse auto te bouwen. en

hij noemt zijn tent Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili. Kortweg ALFA. Later neemt Nicota

GOODBYE JAPAN, HELLO ITALIE

Romeo — ROMEO dus — het bedrijfover. Romeo

sponsor en motorenleverancier heeft Sauber

En hoe. De komst van Alfa Romeo als hoofd-

ziet al snel in dat autosport een intéressante

getransformeerd. Om niet te zeggen: gered.

vector is om zijn product in de markt te zetten.

Vorig seizoen waren de Zwitserse auto's de

Een van de jonge coureurs die hij aantrekt, is

kneusjes van het kampioenschap, steevast en

Enzo Fen-ari, dan 22 jaar. Die zal later de Leiding

vaak vergeefs kampend om niet als allerlaatste

van het team op zich nemen. Later start Ferrari

te eindigen. Vandaag strijdt Sauber in een kam-

zelf een raceteam op, de Scuderia Ferrari, zoals

pioenschap met tien teams met Renault, Haas
F1 en Toro Rosso voor de vierde ptaats in de

het huidige formule 1-team nog altijd wordt genoemd. Maar de auto s die Ferrari voor dat grote

hiérarchie. Alfa Romeo-Sauber is al evenzeer

debuut inzet zijn, jawel, Alfa Romeo's.

als zijn jonge coureur Charles LecLerc de reve-

Pas na de Tweede Wereldoorlog begint Enzo zijn

Latie van seizoen 2018.

eigen racewagens te bouwen. In het atlereerste

De onwaarschijnlijke verrijzenis is niet aLLeen te

weretdkampioenschap formule 1, seizoen 1950,

danken aan de komst van Alfa Romeo. maar ook

komt hij er niet aan te pas. Allé grand prix wor-

aan Frédéric Vasseur, de teambaas. Gouden

den gewonnen doorALfa Romeo. Dat nnerkt le-

handen heeft deze 50-jarige Fransman. Gepokt

vert ook de wereldkampioen, de legendarische

en gemazeld in de autosport. Studeerde af als

Giuseppe Farina. Een jaar tater is het weer van
dat: Fen-ari kan wel al een paar koersen winnen,

luchtvaartingenieur, maar dat diptoma had hij
nog geen drie weken op zak of hij startte al een

maarAlfa Romeo blijft oppermachtig en priktde

eigen raceteam op. Van het een kwam het an-

Argentijn Juan Manuel Fangio als tweede we-

der. Met zijn team ART werd Vasseur de sterke

reldkampioen in de geschiedenis van formule

man in formule 2, de laatste stap voor formule

1. Meer moet dat niet zijn, dachten ze toen bij

1. In die F2grossierde hij in titets met klinkende

Alfa Romeo: de Italiaanse constructeur verliet in

namen als Lewis Hamilton, Nico Rosberg of

1951 de formule 1 op een absoluut hoogtepunt.

^

Stoffet Vandoorne. Tôt hij midden 2017 werd III
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hetjong om nu al die roi op zich te nemen. Zelfzegt hij: "Ach
ja. Telkens als een jonge coureur in formule 1 debuteert,

wijst iedereen naar zijn leeftijd. Ik vind dat niet eerlijk. Je
moet beoordeeldworden opje prestaties, niet op hetjaartat
dat op je identiteitskaart staat. Eigentijk is het eenvoudig,
niet alleen in formule 1 maar in allés: ben je goed genoeg,
dan benje oud genoeg.'

Hij is goed genoeg, Charles LecLerc; dit seizoen finishte
benaderd om het nieuwbakken ALfa Romeo-Sauber te

[eiden. En dat doet hij met brio. Frédéric Fred Vasseur is
geen teambaas die gebakken lucht verkoopt, zoals veeL
van zijn collega's — neen, geen namen, te delicaat. Hij is
een echte autosportman. lemand die aanvoelt wat nodig is.
En dat dan ook doet. Zijn eerste wapenfeit, toen hij halverwege 2017 werd aangesteld als teambaas: het contract dat

Alfa Romeo leverde
de eersie hvee
weretdkampioenen
in de geschiedenis
van de formule 1 met
Farina in 1?50lrechtsl
en Fangioin 1951
Hinksl.

hij meermaals in de top tien, vorig seizoen was zoiets nog
ondenkbaar met een Sauber. Fascinerendejongeman trou-

wens. Zijn jongensachtig uitertijk contrasteert met zijn innertijke maturiteit. "Vroeger, in de jeugdcategorieën, was

mentale weerbaarheid mijn zwakke plek. Vandaag is het
mijn grootste kracht." Het leven heeft hem natuurlijk een
handje 'toegestoken'. Zijn beste vriend, Jules Bianchi, over-

Sauber had getekend om vanaf 2018 met Honda-motoren

leed in juli 2015 na een maandenlange coma, het gevolg

te rijden ging door de versnipperaar. Exit de Japanners. Init

van een verschrikkelijke crash op het Japanse Suzuka. Zijn

de Italianen. Van Ferrari. Van ALfa Romeo.

vader Hervé overleed in maart 2017 na een slepende ziekte.
Een paar dagen later moest Charles racen in de formule 2,

VRIEND VERLOREN, VADER VERLOREN

in Bakoe: hij pakte de pôle position en won de koers. "Merci

Charles Leclercwaszevenjaarofzo, toen hij op een ochtend

papa", stond er op zijn helm.

geen zin had om naar school te gaan en loog dat hij ziek
was. "Blijf dan maar thuis", zeiden zijn ouders voor ze uit

TWEE KEER NET NIET

gingen werken. You wish. Charles liet zich oppikken door zijn
met diens vader reden ze naar Brignotes, in de Franse Var,

Op de rode helm van Vittorio Brambilla stond niets toen hij
in mei 1978 in het grootste geheim ging testrijden op het
circuit van Balocco, al meer dan vijftig jaar heilige grand

waarvader Philippe Bianchi een kartcircuit uitbaatte.

voor iedereen die iets voelt voor ALfa Romeo en waar het

vriend, de betreurde ex-coureur Jules Bianchi. en samen

Vriend Jules school toen at onder de beschermende vleu-

merk ook vandaag nog zijn nieuwe modellen aan de tand

gels van Nicolas Todt en vroeg zijn manager om ook eens

voelt. Brambilla toerde rond met de Alfa Romeo 177. Née,

naar zijn jongere maatje te kijken. Todt, zoon van de vroe-

die 1978staat er niet per vergissing: 26 jaar na de wereldtitel van Fangio en het vertrek uit de formule 1 , beslisten de

gère Ferrari-teambaas Jean, zag meteen dat Chartes snel
was. Nam hem onder zijn hoede en bracht hem onder in

Italianen om opnieuw in de koninginnenklasse te stappen.

de coureursopleiding van Ferrari. De rest van het verhaat

Ze bouwden daan/oor een compteet nieuwe F1-bolide. Een

is bekend. Dit seizoen werd Leclerc klaargestoomd bij ALfa

jaar tater debuteerde Bruno Giacomelli met de Atfa in de

Romeo-Sauber, weldra maakt hij het mooie weer bij Ferrari.

Belgische Grand Prix, verreden op het circuit van Zolder.

Op amper 21-jarige Leeftijd, sommige waamemers vinden

Hetavontuurbteekkortvanduur.Ja, in 1980 had GiacomelLi
zo goed als zeker de Amerikaanse Grand Prix gewonnen

als zijn Alfa Romeo 179 niet door een onbenullige elektri-

IN DE BEGINJAREN VAN DE FORMULE 1
WON FERRARI WEL ENKELE KOERSEN,
MMR ALFA ROMEO TOONDE ZICH OPPERMACHTIG.

sche hapering was stilgevalten in de 32e van 59 ronden. En

twee jaar Later stak Andrea de Cesaris zijn hand uit naar de
zege in de Grote Prijs van Monaco, maar hij viel in de laatste
ronde zonder benzine. Twee keer Lukte het net niet. Aan het

einde van dat seizoen 1982 verkocht Alfa Romeo het team
en kreeg het de naam Euroracing. Het Leek: einde verhaal.
Lange tijd zelfs. Tôt nu dus. l
www.aifaromeo.com
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