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Boten

PORSCHE TE WATER
OMVANGRIJKE COLLECTIE IN BEELD.

Hij is geïnspireerd op de Porsche 356 en de Gentleman’s 
Runabout-boten uit de jaren dertig en wordt uitgebracht 

onder de naam Hermes Speedster. Ziehier het ultra-
handzame, slechts 675 kilo wegende design dat door 

een snelle, onderhoudsvriendelijke jetdrive wordt aange-
dreven. Vanaf iets meer dan een ton kunnen 

aspirant-kopers hun Hermes naar eigen wens 
optuigen via een rijk kleurenpalet en diverse 

afwerkingsniveaus. Vijf mensen kunnen plaats-
nemen in deze Nederlandse vinding, die zich 

dankzij zijn gewicht en lengte van nog net geen 
7 meter makkelijk naar Saint-Tropez of het Como-

meer laat vervoeren.
Hermes Speedster, vanaf € 107.500. 

Meer informatie: www.thehermesspeedster.com en 
frens@hermesspeedster.nl

Horloges

JAEGER EERT POLARIS
MARKANTE SERIE SPORTIEVE 
KLOKKEN.

Voor een nieuwe collectie horloges heeft 
Jaeger-LeCoultre gelonkt naar zijn eigen 
verleden. Zo keek het huis voor de recent 
gelanceerde Memovox Polaris naar de 
jaren zestig, de periode waarin het zijn 
eerste Polaris uitbracht. Deze nieuwe 
serie, met een doorsnede van 41 milli-
meter en waterbestendigheid tot 100 meter, 
kent diverse varianten. Veel modellen heb-
ben een vintage look en er is keuze uit een 
zwarte of een oceaanblauwe wijzerplaat. Al 
het mechanisch vernuft wordt in de eigen manu-
factuur in een sportief en elegant horloge verwerkt.
Jaeger-LeCoultre Memovox Polaris, € 13.000. 
P.C. Hooftstraat 102, Amsterdam, 
www.jaeger-lecoultre.com

Accessoires

HOOP VOOR DE POLS
GELIMITEERDE MANCHETKNOPEN. 

De dubbele manchet lijkt dit decennium in de 
verdrukking te raken. Daarmee raakt ook een 
van de weinige accessoires waarmee mannen zich 
kunnen tooien in onbruik. Hopelijk geeft het creatie-
ve Ddincs Cuffl  inks de manchetknoop een nieuwe 
impuls. Dit bedrijf levert handgemaakte manchet-
knopen met diverse edelstenen. Kies bijvoorbeeld 
uit robijn, saffi  er of jade bijeengehouden door zilver 
en goud, of vraag om maatwerk. Ze zijn er vanaf iets 
meer dan 400 euro tot meer dan drie mille.
Ddincs Handcrafted Cuffl  inks, www.ddincs.com

Boeken

MOBIEL ERFGOED
RUIM ZEVEN DECENNIA AAN
FERRARI’S GEBUNDELD.

Een kleurrijk boek kon niet uitblijven 
om dit ruim 70 jaar oude merk te eren. 
Fotoarchieven van Ferrari-fetisjisten 
werden doorgespit, wat heeft geresulteerd 
in een omvangrijk boekwerk waarin geen 
model uit de lange historie lijkt te ontbre-
ken. We zien niet alleen oogverblindend 
koetswerk, maar vinden ook leerzame 
lectuur die verhaalt over de oorsprong 
van het logo tot de levenslessen van 
Il Commendatore Enzo Ferrari. Ook voor 
niet-Ferrari-adepten biedt dit boek een 
aardige inkijk in het Italiaanse mobiele 
cultuurgoed.
The Ferrari Book, 400 pagina’s, € 130, 
via www.mendo.nl

QU18004-snobreport.indd   119 22/02/18   09:31


