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LIFESTYLEBEURS ’EXHIBITIONISTISCHE AANKOPEN’ OP DE MASTERS VAN LXRY
Vader en zoon Jaap en
Nick Frens willen op de
beurs met passie
vertellen over de
Hermes Speedster.

Wie een flink fortuin heeft vergaard, kan de nieuwe sportauto natuurlijk bij de merkdealer bestellen en dat nieuwe penthouse op de Funda-site bekijken. Maar voor sommigen is het
veel leuker om in de volle openbaarheid van een lifestylebeurs deals van tonnen of zelfs meer te sluiten. De Masters
of LXRY als goedkope theatershow van de nieuwe rijken.

Rijkentheater in de RAI
door Roy Klopper

A

ls vanochtend de
deuren van de
Amsterdam RAI
openzwaaien
voor de eerste van
vier beursdagen, is het
hoogtepunt eigenlijk alweer
achter de rug. Gisteravond
kwamen
negenduizend,
doorgaans zeer bemiddelde
genodigden van de exposanten bijeen voor een vip-party. Bij eerdere edities van dit
besloten feest bemerkten
standhouders dat rijkdom
en fatsoen lang niet altijd
hand in hand gaan.

Racemonster

Marketingmanager Julie
Reimus van Louwman Exclusive Cars heeft op de openingsavond zelfs een beveiliger bij de adembenemend
fraaie sportauto McLaren
Senna staan. Deze moet het
racemonster van ruim een
miljoen euro vooral beschermen tegen tipsy liefjes
van vip-genodigden. „We
voorzien anders grote ongelukken met in champagne
ondergedompelde, hooggehakte dames die willen instappen”, vertelt Reimus
beeldend, terwijl op de achtergrond een medewerker
zorgvuldig de laatste vingerafdrukken van de sportbolides poetst.
Op andere beursdagen
kunnen gasten vrij rondlopen op het Louwman-paviljoen. Daar wordt tot en met
komende maandag flink zaken gedaan door het acht
man sterke verkoopteam,
zo voorziet de marketingmanager. „Als dit geen goede beurs voor ons zou zijn,
zouden we hier niet jaarlijks
staan”, aldus Reimus. Hoeveel peperdure auto’s de afgelopen jaren op de beursvloer zijn verkocht, houdt
ze voor zichzelf: „Maar we

Behalve onder meer dure
kunst, auto’s en boten zijn er
ook exclusieve horloges te
bewonderen in de RAI.

in de Benelux. Maar zelfs
voor de allerrijksten nog onbereikbaar: „De verkoop
start op 15 december. Voor
die tijd gebeurt er niks. De
maquette staat hier slechts
als trigger”,
aldus Pomp
gedecideerd.
Voor wie
het geld in
de zak voelt
branden, heeft de makelaar
wel wat alleraardigste alternatieven achter de hand.
Daarover kan de komende
dagen in de RAI wél zaken
worden gedaan. Wat te denken van een appartement op
de Amsterdamse Dam 3? De
Bijenkorf als ene buurman
en het optrekje van zanger
Justin Bieber aan de andere
kant. Slechts écht serieuze
gegadigden wordt de vraagprijs van deze droomwoningen in het oor gefluisterd.
Wie niets verneemt, moet
dus tot de slotsom komen er
niet helemaal bij te horen

op de LXRY-beurs.
De pechvogels die dit
overkomt, kunnen luttele
meters verderop hun verdriet verdrinken bij het
Stan Huygens Café van De
Telegraaf.
’Journaal’-verslaggevers als Pieter Klein
Beernink en Menzo Willems nodigen bezoekers uit
voor een gepast drankje en

’Een boot moet
je wel voelen’

Een medewerker van Louwman Exclusive Cars poetst de vingerafFOTO’S ANKO STOFFELS
drukken van een McLaren Senna.

zijn zeer tevreden.”
Robine Talboom van de
LXRY-beursorganisatie herkent wel iets van de ’exhibitionistische aankopen’. „Velen van de vierhonderd exposanten doen prima zaken
met onder meer auto’s,
kunst en exclusieve horloges.” De organisatrice ziet
een gemêleerd publiek:
„Hier komt zowel oud als
nieuw geld. Die laatste categorie is misschien wat eerder geneigd om hier in het

openbaar te shoppen.”

Maquette

Zelfs op de ’miljonairsbeurs’ is niet alles met geld
te koop, zo blijkt in de
’kraam’ van Christie’s International Real Estate. Hier
showt makelaar Montana
Pomp trots de 2,5 meter hoge maquette van het nog te
bouwen
appartementencomplex Zalmhaven in Rotterdam. Het wordt met 215
meter het hoogste gebouw

een goed gesprek in de bruine kroeg op de beursvloer.
Dagelijks wordt een lunch
geserveerd door sterrenkoks en morgen komen enkele columnisten, onder wie
Rob Hoogland, uit eigen
werk voordragen. En natuurlijk is er muziek.
Luttele meters verder, bij
de stand van ’Nicks Boats’,
krijgen
belangstellenden
juist weer een flesje water.
Heel wijs, omdat de geëxposeerde motorboot Hermes
Speedster menig bezoeker
het water uit de mond zal
doen lopen. Vader en zoon

Op de lifestylebeurs zijn ook
bijzondere objecten te vinden
waarmee je je huis kunt verfraaien. Een zebra misschien?

Jaap en Nick Frens tekenen
voor deze door de Hiswa tot
’Motorboot van 2018’ uitgeroepen schoonheid zonder
opsmuk waarvoor de klassieke Porsche 356 als inspiratie diende.

Passie

Die prachtige eenvoud
lijkt volstrekt misplaatst op
de LXRY-beurs. Vader Jaap:
„Toch loopt hier onze doelgroep rond. Je moet hier
niet aankomen met verkooppraatjes over prijskwaliteitverhouding of zo.
Ik heb al tegen Nick gezegd:
„Vertel
belangstellenden
vooral over je passie voor
deze boot. Dat werkt veel
beter.” Ook in een ander opzicht is de Hermes-stand
een eiland van beschaving
op een beurs van protserigheid: gegadigden kunnen de
boot niet ter plekke kopen.
Nick: „We willen eerst met
klanten varen. Een boot
moet je voelen.”

