laatste minuut

Nomos Glashütte Club Automat Datum Signalblau

Aqua-bekwaam
De zee, een meer, een zwembad; plekken waar niet alle horloges
zich even goed thuis voelen. Ook niet alle strak gestileerde
modellen in de Nomos Glashütte-catalogus. En dus komt het
Duitse horlogehuis nu met de Aqua serie, versterkte horloges
die meer dan een spat kunnen verdragen. De helblauwe Club
Automat Datum is zo’n nieuwe robuusteling.
TEKST LEX STOLK
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en extra hoeveelheid staal
en saffierglas zijn ingezet om de verschillende
horloges uit de Aqua serie
waterbestendig te maken.
De Ahoi is daardoor
gepromoveerd van zwembadhorloge tot
een serieuzere waterrat en dat geldt ook
voor de Club modellen die een upgrade
hebben gekregen. De Club is de minst
strak gestileerde Nomos. Minder Bauhaus
en wat meer het robuuste no-nonsense
uiterlijk van vroege militaire horloges;
het zal de afgeronde kast wel zijn die dat

gevoel bewerkstelligt.
Blauwe duik-/watersporthorloges zijn
een soort van cliché en op zich is daar
niets mis mee; clichés zijn ankerpunten
en dat past weer prima bij het nautische
thema. Maar wanneer Nomos een blauwe
wijzerplaat maakt, is dat nooit zomaar
een blauwe wijzerplaat. Denk bijvoorbeeld
aan het bijna zwarte 'nachtblau' waarmee
de stilisten in hip and happening Berlijn
hun horloges ontwerpen. De nieuwste
blauwgradatie is onontkoombaar helder
en heet ‘signalblau’. Blauw als de lucht
boven de Côte d’Azur, niet boven Berlijn.

De nieuwste
blauwgradatie is
onontkoombaar
helder en heet
signalblau
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Nog meer helderheid wordt verschaft
door de aanwezigheid van wit Super-LumiNova dat groen oplicht en natuurlijk de
klip en klare wijzerplaatindeling en het
gebruikte font voor de Arabische cijfers;
helder, strak en opgeruimd. Frivole toets
is de in Frankrijk geweven textielband in
zwartblauw of lichtgrijs.
De stalen Club Automat Datum signalblau (2.740 euro) heeft een 68 gram zware
kast met een diameter van 41,5 mm bij
een dikte van 9,78 mm. In deze veilige
behuizing met saffieren zichtbodem tikt
een manufactuur (Manufaktur klinkt en
staat eigenlijk beter in het geval van een
Duits horloge) uurwerk; het automatische
kaliber DUW 5101 dat een gangreserve
kan voorleggen van 43 uur. Het eigen
uurwerk geeft uren, minuten en (kleine)
seconden weer plus de datum op 6 uur.
Een bi-directionele rotor draait de hoofdveer op. De nieuwste generatie uurwerken
van Nomos is herkenbaar aan de aanduiding Deutsche Uhrenwerke, of DUW
in het kort. Opvallende details zijn het
Nomos Swing-System – de zelf ontwikkelde balans met geblauwde balansveer –,
een seconden stop systeem, en natuurlijk
de typisch Duitse driekwart platine. Bij
Nomos gaan ze niet over één nacht ijs
en dus is het uurwerk uitgerust met een
Incabloc schokabsorberend systeem. Toch
is het niet enkel robuuste functionaliteit
wat de klok slaat. Het gerodineerde uurwerk is verfraaid met Glashütter strepen,
zonnestraalmotief en Nomos’ eigen perlage. Serieuze horlogemakerij in een frisse,
aqua-bekwame vorm.
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