ONDERWEG - Lamborghini Gallardo Superleggera

Alle

tijd

van de

wereld
De Lamborghini Gallardo
Superleggera LP 570-4 en
Aceto Balsamico hebben merkwaardige
overeenkomsten. Beide komen uit de streek
rondom Modena, beide zijn zeer kostbaar en
beide behoren ze tot het beste dat Italië te bieden heeft. Hoog tijd om eens nader kennis te
gaan maken met al dat lekkers in die regio!
tekst & fotografie: Michiel Mulder, m.m.v. Ella Meijaard
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ONDERWEG - Lamborghini Gallardo Superleggera

...”Een actief volkje,
die laaglanders uit de
Povlakte”...

R

ondom Modena en Bologna ligt
een leeg land. Triest in de winter,
troosteloos en kaal in de herfst,
lichtgroen en leeg in het voorjaar
en vochtig en heet in de zomer.
Maar de vlakte tussen de rivier
de Po en de Apennijnen is ook zeer vruchtbaar. In
meerdere opzichten. Niet alleen is het de voedselschuur van Italië, maar ook de oorsprong van superieure technologische producten, wetenschap
en cultuur. Al meer dan een eeuw worden hier
auto’s en motorfietsen gebouwd en de regio tussen Modena en Bologna staat daarom bekend als
‘Terra di Motori’ oftewel ‘Motor Valley’. Geworteld
in de technologische traditie van de stad Modena
nam de firma Stanguellini het automobiele voortouw aan het begin van de 20e eeuw. Sinds die tijd
hebben wereldberoemde namen als Maserati, DeTomaso, Lamborghini, Pagani en Ferrari zich gevestigd in deze omgeving.
Romeinse kolonie
Modena ontstaat zo’n 2300 jaar geleden en wordt
in 183 voor Christus een Romeinse kolonie langs de
Via Emilia (die nog steeds bestaat!), maar de regio
wordt al sinds prehistorische tijden bewoond. De
Romeinen introduceren de wijnbouw en Modena
groeit uit tot een belangrijk wijngebied met voornamelijk Lambrusco, maar ook tot een centrum
van intellectuele en industriële activiteit. In 1175
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gezet in de delicate azijn die voor tientallen Euro’s
per flesje de deur uit gaat. Aceto Balsamico Tradizionale wordt verkregen door een 12 jaar durende
rijping in zeven vaten van verschillende afmetingen
en houtsoorten. Doorgaans op zolder, de plaats
met de grootste variëteit aan temperatuur in een
huis. Die temperatuurverschillen zorgen voor het
indampen van de most en doordat op iedere zolder een ander klimaat heerst, hebben de aceto’s
van de diverse producenten stuk voor stuk een eigen karakter. Laat de producent zijn Aceto 25 jaar
rijpen, dan krijgt die de toevoeging Extra Vecchio
(extra oud).
Uiteraard kan je in de supermarkt ook aceto kopen
die minder oud is. Middels een industrieel proces is
gewone wijnazijn versneld in te dikken, en met toevoeging van caramel ontstaat dan iets erg lekkers.
De delicate substantie en de unieke smaak van 12
of 25 jaar oude Aceto benadert het echter niet.
Ook is het mogelijk om aceto te krijgen die minder
krijgt de stad een universiteit en de lokale staalindustrie zorgt voor expertise op het gebied van
metaalbewerking. In 1897 besluit signore Celso
Stanguellini om zich in hartje Modena bezig te
gaan houden met het verkopen van muziekinstrumenten. Zoon Francesco breidt de business in 1900
uit met fietsen en niet veel later ook met auto’s. Zij
zijn de kwartiermakers van wat een indrukwekkende industrie zal worden. In 1898 wordt Enzo Ferrari
een paar straten bij Stanguellini vandaan geboren
als zoon van een smid. In 1929 richt hij zijn Scuderia Ferrari op met als standplaats Modena en vanaf
1947 Maranello. Dertig kilometer verderop ziet in
1914 de firma Maserati het levenslicht in Bologna.
In 1945 volgt daar Ducati en in 1947 OSCA. Tussen
Bologna en Modena sticht Feruccio Lamborghini in
1963 zijn autofabriek in Sant’Agata Bolognese om
Ferrari naar de kroon te steken. Enkele kilometers
zuidelijker strijkt in 1992 een zekere Argentijn met
de naam Horacio Pagani neer in San Cesario sul Panaro om zijn Zonda te bouwen. Een actief volkje,
die laaglanders uit de Po-vlakte.

Links: als dit in je spiegel opduikt wil je wel aan de kant!. Onder: de Lambo boven
Castelvetro, waar je je helemaal kunt uitleven met een Superleggera!

Een kilometer of 20 ten zuiden van Modena ligt het
stadje Castelvetro di Modena tegen de uitlopers
van de bergen. Hier heerst rust. Hier maakt men
Lambrusco. Maar nog belangrijker: de wijndruiven
worden ook verwerkt tot de wereldberoemde Aceto Balsamico. En dat is vooral een kwestie van tijd.
Het duurt jaren voordat een vat met most is om-
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...”Achterspoiler: carbon, voorspoiler: carbon,
stoelen: carbon, motorkap: carbon, transmissietunnel:
carbon… alsof het gratis is!”...
het verbeteren geweest. De huidige Superleggera
weegt daarom nog slechts 1340 kilo, produceert
570 PK en 540 Nm, gaat van 0 naar 100 in 3,4 seconden en stopt pas met accelereren bij 325 km/u.
De prestaties komen voor een belangrijk deel door
de gewichtsbesparing als gevolg van het gebruik
van koolstofvezel. Mag het een onsje minder zijn
Signore? Tuurlijk! Bene, dan pakken we wat ‘carbone’ uit het schap. Stuur: carbon, achterspoiler:
carbon, voorspoiler: carbon, stoelen: carbon, deurbekleding: carbon, middenconsole en transmissietunnel: carbon, motorkap: carbon… alsof het gratis
is! Tel daar de vermogensstijging bij op en het blijkt
dat elke PK slechts 2,35 kilo hoeft te verplaatsen. Ik
concludeer dan ook dat de 5,2 liter V10 achterin de
Lambo een tamelijk bruin leven moet hebben.

Boven: 5,2 liter V10 en 570 pk.
Rechts: wat is er verleidelijker
dan de sleutels van een Lamborghini Superleggera?

dan 12 jaar oud is, maar wel de stappen van het
traditionele product heeft doorlopen. Azijnmaker
Manicardi produceert diverse typen azijn en heeft
daarnaast een brede selectie aan Lambrusco-wijnen. Manicardi is ons doel vandaag, want we willen
met het snelste product van de regio een bezoek
brengen aan het traagste product. Onthaasten per
Lamborghini, zeg maar.
Jarenlang proces
De Lamborghini Gallardo is net als Aceto Balsamico gerijpt in een jarenlang proces. In het geval
van Lamborghini is er echter geen rust aan te pas
gekomen maar hard werken. Van de Gallardo uit
2003 tot de Gallardo LP 570-4 Superleggera uit
2010 heeft Lamborghini geschaafd en gekieteld
aan het concept, met als resultaat een grandioze
superauto. Een hightech bolide, ontstaan in een
omgeving die al 2000 jaar gecultiveerd wordt. We
zijn benieuwd wat ons te wachten staat als we arriveren bij de fabriek in Sant’Agata Bolognese.
Daar blijkt net een buslading scholieren in het
Lambo-museum bezorgd te zijn. Ze krijgen onderricht in het moois dat Lamborghini aan Italië en de
wereld geschonken heeft. De betere schoolreisjes!
Als onze testauto door een Lambo-employee voorgereden wordt, rent de jeugd echter massaal naar
buiten, trekt de mobieltjes en fotografeert erop
los. Nieuwsgierig word ik aangekeken als ik plaatsneem in de Gallardo. Ben ik een rijke klant? Of een
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Bekende Buitenlander? Zekerheidshalve word ik
ook op de foto gezet door minstens de helft van de
jongelui. Je weet maar nooit. Het instappen gaat
gelukkig minder omslachtig dan je verwacht bij
een dergelijke superwagen en ik slaag erin om me
en plein public tamelijk elegant in de auto te laten
glijden. De stoelen zijn kale kuipjes, bekleed met
alcantara, en ze kunnen alleen voor- en achteruit.
Niks kantelen of in hoogte verstellen, de stoelen
zitten of ze zitten niet. In mijn geval omsluiten ze
prima, maar de zit is vrij hard. Ook zou ik de stoel
net even lager willen hebben als ik in de financieel
gelukkige omstandigheden zou verkeren om een
nieuwe Superleggera te kunnen bestellen. Wie
kleiner is dan mijn 1,89 meter zal minder gemakkelijk de neus kunnen zien, maar heeft wel een iets
luxere zitpositie, want voor mensen met de lengte
van ondergetekende betekent de Gallardo Superleggera een tegen de hemel schrapend hoofd.
Carbon heaven
Voor mijn neus zie ik een afgeplat stuur uit carbon,
gedeeltelijk bekleed met alcantara. Lichtgewicht en
perfect in de hand liggend. Daarachter schakelflippers van aluminium die de handmatige bediening
van de 6-traps automaat zonder dubbele koppeling mogelijk maakt. Ik laat de specificaties van de
auto even voor mijn geestesoog passeren. Sinds
de eerste Gallardo (1430 kilo, 500 Pk, 510 Nm, 309
km/u 0-100 in 4,2 sec.) is Lamborghini constant aan

Ergonomie
Ergonomisch is niet alles even elegant geregeld,
maar de middenconsole is net als de klokkenwinkel voor je neus erg overzichtelijk en daardoor wel
goed te bedienen. De drukknop voor de achteruit
zit wat onlogisch bij je linkerknie, maar het overzicht van de auto is opvallend goed. De A-stijl is
weliswaar behoorlijk dik en je hebt bij krappere
weggetjes de neiging om eromheen te willen kijken, maar dankzij prima spiegels is het zicht naar
achteren niet verkeerd. Niettemin is de aanwezige
achteruitrijcamera een must om te kunnen parkeren in wat krappere vakken.
Voor lange reizen lijkt de auto minder geschikt vanwege het harde karakter van het onderstel en de
zeer beperkt verstelbare stoelen. Na een dag sturen en stuiteren over allerlei leuke bergweggetjes
voel je in je hele lichaam dat je met de Gallardo
onderweg bent geweest. Kortom: voor mensen
met rugklachten niet aan te bevelen. Het interieur is voor een Spartaanse auto overigens redelijk
luxueus te noemen: carbon en alcantara maken
weliswaar de dienst uit, maar het komt niet over
als ‘uitgekleed’. Op het eerste gezicht lijkt de Gallardo geen gram teveel te wegen. Toch zijn er hier
en daar zaken die eventueel een nog lager gewicht
zouden kunnen realiseren. Weliswaar vind je geen
echte armsteunen in de deuren en slechts een lederen hengseltje om de deur mee dicht te trekken,
maar de Lambo heeft wél elektrische ramen, airco,
een navi en een stereo. En ook de in zware kwaliteit uitgevoerde vloermatten zijn niet strikt noodzakelijk in een auto die erop gericht is om vooral
een sportieve ervaring te geven.
>>>
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...”De acceleratie is indrukwekkend, alsof je
hersens in je schedel even na-ijlen bij het vloeren van het
gaspedaal, zo hard bliksemt de Gallardo vooruit”...
Primair
In het interieur hoor je tijdens het rijden veel gezoem, gekraak en gepiep van de auto zelf, maar
ook van de motor en aandrijflijn. Dit is een auto die
zeer primair is. Alles wat er gebeurt hoor je en voel
je. En iedere hobbel, richel of verfstreep op de weg
komt door in je achterste en in het stuurwiel.
De motor gonst zachtjes achter je hoofd bij normale verkeersdeelname. Op de rondweg van Modena
meesukkelen met het dagelijks verkeer baart daarom niet meer opzien dan wat vriendelijk groetende
Maserati-testrijders en beperkt koppendraaien van
lokale opgeschoten jochies. Onze tester is knetteroranje en valt dus wel op, maar ze zijn hier wel gewend aan exclusief automobiel wild. Anders wordt
het wanneer de voet op het gas gaat en de bak in
Sport wordt gemikt: een diepe brom wordt bij het
stijgen van de toeren een gebrul en gaat tegen de
rode lijn over in gillen. Op dat moment zie je de
hele omgeving naar je kijken.
Dankzij het signaalkleurtje komt de Superleggera
ontzettend agressief over. Zijn gedrongen uiterlijk
maakt dat de auto iets voorover lijkt te leunen.
Klaar voor de aanval, zoals de vechtstier in het
fabriekslogo. Die agressiviteit wordt onderstreept
door het gedrag, maar daar hoort echter geen stier

bij. De Superleggera is geen machtige bonk gewicht
met ontzagwekkende spieren, maar een alerte en
lichtvoetige jachthond. Agiel en direct, maar ook
opgefokt en met het gevoel van nauwelijks in toom
te houden kracht. De Lambo reageert venijnig snel
op het gaspedaal. Dit is geen GT of vlot schakelende
sporter, maar een zenuwachtige jager die slechts in
toom gehouden wordt door de lijn waaraan hij vast
zit. Oftewel: door de mate van neerwaartse beweging van de rechtervoet van de bestuurder. Je voelt
de auto figuurlijk trekken, trekken en nog eens
trekken totdat de lijn gevierd wordt of zelfs helemaal losgelaten. Dan volgt een uitbundige sprint
en een explosie van kracht en snelheid. Maar de
jachthond luistert wel uitstekend naar zijn baasje,
mits die maar heel duidelijk is! Je hebt nergens het
gevoel dat de auto met zijn bestuurder aan de haal
gaat, wat ongetwijfeld op conto van de vierwielaandrijving gezet kan worden. Beide handjes aan
het stuur en geconcentreerd rijden maken een fantastische rijervaring mogelijk zonder het gevoel te
hebben de controle te verliezen. Bij de les blijven
is niettemin het devies als het potentieel van de
Lambo uitgebuit wordt, want hij gaat wél verschrikkelijk hard vooruit!
Bochten opzoeken
Van de vlaktes rondom Sant’Agata Bolognese is
het een klein half uurtje rijden naar de voet van de
Apennijnen, waar de kronkelweggetjes beginnen.
De Lamborghini nodigt uit tot hard doorrijden. Het
is uiterst plezierig om zo snel mogelijk de volgende
bocht op te zoeken. Of nog liever: bochtencombinatie. De Gallardo laat zich vlijmscherp plaatsen en
stuurt als op rails. Ook de acceleratie is indrukwekkend, alsof je hersens in je schedel even na-ijlen bij
het vloeren van het gaspedaal, zo snel bliksemt de
Gallardo vooruit. Remmen is een omgekeerde sensatie, want de carbon schijven happen als ze warm
zijn fenomenaal. Licht op het rempedaal drukken
geeft niet het gevoel dat er iets gebeurt, maar ferm
trappen zorgt voor het idee dat iemand een anker
heeft uitgegooid.
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We slaan met de Lambo soepel de weg achter Castelvetro in. Omhoog! De haarspeldbochten in en
de doordraaiers opzoeken. In de sportstand danst
de auto van de ene bocht naar de andere en op
de sporadisch nog natte weg gaat geen moment de
grip verloren. Dit gaat fijn, nog een keer! En nog
eens! De automaat doet zijn uiterste best, maar bij
dit soort wegen is de handbediening eigenlijk de
enige juiste schakelmogelijkheid. Flipperen is dus
het devies. Terugschakelen voor de haarspeld, gaspedaal vloeren halverwege de bocht, opschakelen
en je vliegt naar de volgende asfaltslinger in een
orgie van uitlaatgeluid en power. Gezien de lay-out
van deze weg zou de automaat overuren maken bij
het heen en weer schakelen tussen de laagste drie
versnellingen. De sportstand biedt dan soelaas,
maar je wilt zelf exact het moment van schakelen
kunnen bepalen op dergelijke wegen en niet het
risico lopen dat de auto beslist van verzet te wisselen net voor je een natte doordraaier inschiet…

Niettemin blijft de automaat altijd waakzaam. Als
de flippers niet gebruikt worden, schakelt de bak
na verloop van tijd terug in de automaatstand. Ook
in de sportstand is dit het geval, zij het dat de logica
dan anders is. De bak vindt namelijk dat de Lambo
hoog in de toeren moet blijven in de sportstand en
dat betekent dat er bij een handmatig te hoog ingelegde versnelling ingegrepen wordt en de automaat terugschakelt. De Lambo gilt dat het een lieve
lust is. Doortrekken in de toeren klinkt gewoon fantastisch tussen de heuvels. Het geluid wordt weerkaatst door de keermuren en de bosranden langs
de weg. Erg dichtbevolkt is het hier gelukkig niet,
maar het is bekend dat er rondom Modena steeds
meer geklaagd wordt over het ‘uitlaten’ van superauto’s door toeristen. Je kunt tegenwoordig te kust
en te keur een Ferrari of Lambo huren in de regio
om een uurtje te gaan stoeien en dat blijkt al met al
ook voor de autogekke bevolking van Motor Valley
soms wat te gortig. 			
>>>

Boven: in de kleur oranje komt
de Gallardo vol tot zijn recht
omdat de details er dan echt
uitspringen. Met name alle delen die zijn uitgevoerd in carbon steken dan lekker af tegen
de rest van de auto.
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Manicardi
Azienda Agricola Manicardi is een middelgrote producent van
Aceto Balsamico, gvestigd in Castelvetro di Modena (links) Het
bedrijf is met 50 jaar geschiedenis nog relatief jong -er zijn ambachtelijke bedrijfjes in de omgeving te vinden die al 200 jaar
produceren- maar Manicardi hanteert wel de traditionele manier
van werken, zij het op grote schaal. Doel van de huidige eigenaresse is kwaliteit en niet kwantiteit. Literflesjes Lambrusco voor
het onderste schap van de supermarkt zul je bij Manicardi dan
ook niet vinden. De Aceto Balsamico wordt in een grote variëteit
geproduceerd, van traditionele 25 jaar oude aceto tot en met volledig organische azijn. Daarnaast produceert men ook grappa en
olijfolie. Zie voor meer informatie: www.manicardi.it.

Boven: Lambrusco. Helaas
vaak verguisd als ‘ die limonade met alcohol’, maar Manicardi produceert diverse heerlijke
Lambrusco’s en spumantes
die beslist verder gaan dan het
predikaat ‘cassis’.

Lambo op zolder
In ons geval ontmoeten we slechts opgestoken
duimen en druk met hun mobieltje fotograferende passanten. Als we tegen drieën ons reisdoel
bereiken en de landweg naar Azienda Manicardi
opdraaien, zetten we de Lambo wat hoger op zijn
pootjes. Om over hobbels en drempels te kunnen
rijden is het namelijk mogelijk om met één druk
op de knop de Gallardo 5,5 centimeter omhoog
te liften. Erg handig in stadsverkeer, maar ook op
wat slordiger binnenweggetjes zoals het pad naar
Manicardi. Kalm draaien we de binnenplaats op en
laten de Gallardo tot rust komen. Als we starten
met een korte fotosessie blijkt de bereidwillige medewerking van mevrouw Manicardi en haar perAUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA / ITALIE
GALLARDO 570-4 SUPERLEGGERA / 2010-HEDEN
ZHWGE71J5BLA10342

Motor:		
V 10
Cilinderinhoud:
5.204 cc
Max. vermogen:
570 pk / 8.000 t/min
Max. koppel:
540 Nm / 6.500 t/min
Aandrijving:
vierwielaandrijving
Versnellingen:
6-traps automaat of handmatige 6-bak
Afmetingen LxBxH: 4,38 / 1,90 / 1,16 meter
Wielbasis:		
2,56 meter
Leeg gewicht:
1.340 kg
Topsnelheid:
325 km/u
0-100 km/u:
3,4 sec.
Prijs:		
€ 283.330,Internet: 		
www.lamborghini.it
Met dank aan Lamborghini SpA, Sant’Agatha Bolognese.
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soneel verder te gaan dan we verwacht hadden.
“Kistje met wijn op de juiste plaats? Zo nee, dan
halen we de vorkheftruck er even bij”. “Wilt u het
licht aan in de hal?”. “En hoe denkt u over een bezoek aan de acetaia?”. Nou uhm… daarvoor komen
we…. “Mooi, dan zullen we wat ruimte maken zodat u de auto naar binnen kunt rijden”. Uh??? Naar
binnen rijden? Ja dus. Want dit is een wat groter
bedrijf dan de ambachtelijke acetaia die we eerder
bezochten. De grote schuifdeur van de loods rolt
opzij en we manoeuvreren de Lambo voorzichtig
tussen de vaten met azijn. Een van de snelste producten uit de regio ontmoet een van de langzaamste. Letterlijk. Allebei bedoeld om een ultieme ervaring te geven, de een op de weg of het circuit, de
ander in de mond. Overigens besef ik bij het maken
van de foto’s dat de Lamborghini weliswaar duur is,
maar dat de prijs in het niet valt bij de waarde van
de Aceto die op deze zolder opgeslagen ligt.
Met een paar flessen Lambrusco in het verrassend
ruime vooronder van de Gallardo laten we een
uurtje later de Aceto Balsamico alleen. De azijn
heeft weer alle tijd van de wereld om na te denken over het oranje geweld dat zo plotseling de
rust kwam verstoren. Over een paar jaar komt er
overigens een zeer bijzondere aceto van Manicardi
op de markt, want als we de auto starten walmt
een lichte wolk uitlaatgassen de zolder op. Aceto
Balsamico di Modena Superleggera. Best wel een
mooie naam… O

Aceto Balsamico
Aceto Balsamico wordt al eeuwen geproduceerd in de regio rond
Modena. De oudste documenten die het noemen, stammen uit
de 11e eeuw, maar de huidige bedrijven die zich met de productie bezighouden zijn veelal pas in business sinds Napoleon verslagen werd bij Waterloo. De man had namelijk tijdens zijn bezetting
van Noord-Italië alle Aceto Balsamico laten afvoeren naar Frankrijk, wat betekende dat er na het verslaan van de Franse veldheer
vanaf nul moest worden begonnen.
Het productieprces is gecompliceerd: een vat van 60 liter wordt
ieder jaar aangevuld met most van Lambrusco-druiven. Na indamping van een deel van de inhoud worden de zes opeenvolgende
vaten aangevuld uit het naastgelegen grotere vat, waardoor er
dus altijd een mix ontstaat van verschillende jaargangen most.
Na 12 jaar tijd eindigt de aceto uit het kleinste vaatje (20 liter) in
ronde flesjes van 100 ml en gaat als Aceto Balsamico Tradizionale
over de toonbank.
De naam en productiemethode is wettelijk beschermd en er
wordt streng toegezien op naleving van de regels door het Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. De
‘Tradizionale’ mag alleen verkocht worden in klein ronde flesjes
met het zegel van het consortium. Slechts dan heb je zekerheid
dat het om het echte spul gaat, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Aceto Tradizionale kost al gauw 50 Euro per flesje.

		
...” Na 12 jaar tijd eindigt de aceto uit het
kleinste vaatje in ronde flesjes van 100 ml per stuk ”...
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