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Het is de eerste keer dat Norauto zo’n groot sponsoring-
engagement aangaat. Zelfverzekerd kiest het merk voor 
de oudste sporttrofee ter wereld en het belangrijkste media-
evenement in de internationale zeilsport, een symbool van 
innovatie en uitmuntendheid.

Norauto schaart zich achter het project van Franck Cammas, 
Michel Desjoyeaux en Olivier de Kersauson en deelt met 
hen de ambitie om een jong en professioneel team uit te 
bouwen, dat blaakt van zelfvertrouwen en talent. Norauto 
heeft waarden als efficiëntie, respect, inzet, samenwerking 
en authenticiteit hoog in het vaandel staan. Norauto wil 
zowel zijn interne teams als zijn klanten betrekken bij een 
buitengewoon menselijk en technologisch avontuur. 

In 2016,
Ging Norauto een
partnerschap aan voor
vijf jaar met Groupama Team
France, het Franse team
in de 35e en 36e editie
van de America’s Cup.

Het is de eerste keer dat
Norauto zo’n groot

sponsoring-engagement aangaat.
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« Wij zien het project America’s Cup als een fantastisch 
visitekaartje voor de Franse knowhow. Wij willen een 
internationale uitstraling geven aan onze troeven op het 
vlak van technologie en ondernemingsmanagement.

Norauto kent in beide sectoren een uitstekende dynamiek. 
Technologie is hun werkinstrument, en bedrijfsontwikkeling 
is iets waar zij ook elke dag mee bezig zijn, om een almaar 
competitievere onderneming te worden. Wij zijn trots zulke 
partners aan onze zijde te hebben, partners die ons de 
weg wijzen. »

De missie van Norauto is het onderhouden van voertuigen 
en het bevorderen van mobiliteit voor iedereen. Belangrijk 
is ook onze manier van denken en voelen. Die leunt sterk 
aan bij de zeilsport op hoog niveau, zeker als je denkt aan 
de technologische innovatie van de boten en de hoge eisen 
die aan het collectieve werk worden gesteld.

De America’s Cup is het hoogste niveau voor zeilsport 
in team. Dat is een essentiële punt voor Norauto. Het is 
een buitengewoon technische sport, met vaartuigen die 
het midden houden tussen een boot en een vliegtuig. 
Dat soort werktuigkunde en mechanica is helemaal ons 
ding. De America’s Cup is bovendien een evenement dat 
wereldwijd belangrijke media-aandacht krijgt en vormt dus 
een schitterende manier om ons merk bekender te maken.

THIBAUT DERVILLE,
LID VAN DE STRATEGISCHE

COMITÉ VAN NORAUTO,
DIRECTEUR VAN AUTO 5
EN VERANTWOORDELIJK

VOOR HET PARTNERSCHAP

FRANCK CAMMAS,
ROERGANGER VAN GROUPAMA TEAM FRANCE

 Om te overleven moet
een merk regelmatig
zijn horizon kunnen
verruimen.

“Wij zijn trots
om zulke partners

aan onze zijde
te hebben, welke

ons de weg wijzen.”
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Al van bij de opening van de eerste vestiging hecht het familiebedrijf grote waarde 
aan nauw contact met de klanten, de behulpzaamheid van de teams en het visionaire 
karakter van de geleverde diensten. Die knowhow zou echter niets betekenen zonder 
de instelling van de mannen en vrouwen bij Norauto, die de sterke groei van het  
merk dragen. De oorspronkelijke spirit vond zijn weg in de waarden die door alle 
medewerkers worden gedeeld, en vormt vandaag de kracht van de werkplaatsen 
en winkels, waar expertise en professionalisme primeren. Dat geldt zowel bij het 
stellen van diagnoses als bij het uitvoeren van herstellingen en het onderhoud van alle 
voertuigen die dag na dag aan Norauto worden toevertrouwd.

     Norauto is in de eerste plaats een 
verhaal van mensen. Het begon met 
een klein familiebedrijf dat kleinschalig 
wilde blijven en dat door het grote 
succes gegroeid is, maar dat tegelijk op 
mensenmaat is gebleven, altijd dicht bij 
zijn klanten en werknemers. 
Wij zijn trots op onze noordelijke 
oorsprong. We zijn eenvoudige mensen, 
die houden van echtheid en authenticiteit. 
Waar wij ons vestigen, in Frankrijk of 
op de internationale markt waar we 
ook stevig aan het groeien zijn, laten 
wij het sociale weefsel opleven. De 
wereld van de auto is net als die van de 
zeilsport in volle verandering. Norauto is 
bovenal een dynamische onderneming, 
een modern bedrijf dat niet bang is om 
zichzelf in vraag te stellen en dat een 
goede kijk op de toekomst heeft.

PATRICK DHENNIN,
ALGEMEEN DIRECTEUR

VAN NORAUTO INTERNATIONAL

NORAUTO
DE MENS

ALS
MOTOR

Norauto werd in 1970 in het noorden van 
Frankrijk opgericht door Éric Derville en viert 
binnenkort 50 jaar van onafgebroken groei, 
gebaseerd op een ingenieus concept: de 
combinatie van een zelfbedieningswinkel 
met een onderhoudsatelier voor wagens 
van uiteenlopende merken. Het is een 
concept dat aanslaat, zowel in Frankrijk als 
daarbuiten. Van zijn ruime deskundigheid 
en de kwaliteit van zijn prestaties 
maakte Norauto een ‘waarmerk’ in  
de wereld van het auto-onderhoud.

“We zijn eenvoudige
mensen, die

van echtheid en
authenticiteit houden”
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1e vestiging geopend in Englos,
nabij Rijsel.1970

Serviceprestaties voor
uiteenlopende merken.+ 140

verkrijgbare producten in de webshop.+ 60 000
zijn er 620 vestigingen in 9 landen:
Frankrijk, Spanje, België, Italië, Portugal,
Argentinië, Polen, Roemenië en Rusland.

2017

Dagelijks worden 10 000
voertuigen aan de onderhoudscentra
van Norauto toevertrouwd.10 000

EUROPESE LEIDER 
IN AUTO-ONDERHOUD
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Die knowhow zou echter niets
betekenen zonder

de instellsing van de
mannen en vrouwen bij Norauto,

die de sterke groei van
het merk dragen

Portugal
22 centers

Frankrijk
369 centers

België
53 centers

Roemenië
3 centers

Spanje
71 centers

Italië
29 centers

Polen
39 centers

Rusland
2 centers

Argentinië
8 centers



 

Norauto France werd
verkozen tot beste werkgever.2014, 2015, 2016 et 2017

Werknemers in 9 landen.+ 9 000

Van onze nieuwe werknemers zijn jonger
dan 25 jaar.71 %

Opleidingsuren per jaar.+ 60 000
Intern

promoties

Inzetten 
op
jongeren

Beste werkgever! Norauto is een sociaal voelend, solidair en geëngageerd 
bedrijf. Sterke waarden vormen de basis voor het succes. 
Opleiding en vorming vormen een prioriteit, zodat iedereen 
de kans krijgt om de vaardigheden en vakkennis te verwerven 
die in een steeds competitievere sector onmisbaar zijn. Word 
onze nieuwe collega en sleutel mee aan onze toekomst”: als 
werkgever onderschrijft Norauto die leuze, die verwijst naar 
 de wil om nieuw talent aan de slag te helpen, door hen samen 
te brengen in een goede bedrijfscultuur en hen tegelijk een 
‘drive’ te laten geven aan hun eigen carrière.

is bij Norauto een realiteit: de interne mobiliteit 
bedraagt 80%.
Zijn het resultaat van interne promotie:
• 73% van de vestigingsdirecteurs,
• 78% van de verkoopverantwoordelijken,
• 90% van de werkplaatsleiders.
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       De onderneming is ook een  
competitie, met concurrenten en 
technologie die voortdurend evolueren. 
Een manager van Team France en een 
een manager van Norauto hebben 
een zeer vergelijkbare instelling.

NORAUTO IN VOLLE VAART
MET DE GROOTSTE MERKEN

BRUNO DUBOIS,
TEAM MANAGER VAN GROUPAMA

TEAM FRANCE

MATTHIEU FOUCART,
ALGEMEEN DIRECTEUR VAN
NORAUTO FRANCE

    Norauto is een toonaangevend 
merk in de automobielsector. Met 
ons sponsoringprogramma in de 
America’s Cup bevinden we ons op 
hetzelfde terrein als andere grote 
merken, zoals BMW (met Oracle 
Racing), Land Rover (met BAR) en 
Toyota (met Team New Zealand), en 
laten we zien dat we hun gelijke zijn. 
In de regatta op het water ligt het 
merk Norauto helemaal niet achter, 
maar volledig op koers naast en 
soms zelfs voor de anderen, en we 
hopen dat dit steeds vaker het geval 
zal zijn.

Mobivia, de Europese leider inzake onderhoud en 
uitrusting van voertuigen, bestaat uit de merken Norauto, 
de Duitse reus ATU, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro 
Diffusion, Bythjul, Skruvat, Altermove en Xee. De groep 
investeert in de sector van mobiliteitsoplossingen door 
middel van het Via-ID systeem, een ontwikkelingsfonds 
dat jonge bedrijven steunt (zowel individuen als 
professionelen) in het ontwikkelen van alternatieve, 
praktische en duurzame mobiliteitsoplossingen (nieuwe 
mobiliteit, milieuvriendelijke transportmogelijkheden, 
enz.)

NORAUTO
EEN BEDRIJF 

VAN DE GROEP 
MOBIVIA

« Word onze
nieuwe collega
en sleutel mee

aan onze toekomst »



2016
EEN SUCCESVOL 

EERSTE JAAR

De GC32 Racing Tour is een Europees circuit dat 
wordt bezeild door de topspecialisten van de foiling 
catamaran en diende in 2016 als wedstrijd -en 
oefenterrein voor de bemanning van Team France. 
Onder de vlag van Norauto werd het team geleid door 
afwisselend Franck Cammas en Adam Minoprio. Ze 
wonnen vier van de vijf grands prix van het seizoen 
en wisten zo een grote overwinning veilig te stellen. 
Een geweldige prestatie voor een eerste deelname.

DE NORAUTO TEAMS 
SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR!

Tijdens de GC32 Racing Tour evenementen (in Spanje, 
Italië, Frankrijk) en de voorrondes van de America’s 
Cup World Series evenementen (in de VS, Engeland, 
Frankrijk) kwamen meer dan 600 medewerkers 
samen om deze mechanische topsport te ontdekken 
en hun team te ontmoeten.

Op 11 juli 2016 werd de Franse catamaran gedoopt in de 
haven van registratie van Groupama Team France, Lorient. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van Franck Cammas, Michel 
Desjoyeaux, Olivier de Kersauson, de hele bemanning 
en zijn beschermheer, Alain Prost. Prost, vier keer F1 
wereldkampioen en huidige directeur van de Renault e.dams 
stal, steunt het Franse team in de America’s Cup.

            Ik denk dat Norauto heeft leren appreciëren en verkennen  
waar het bij deze manier van zeilen om gaat. Het is geen 
offshore race, maar eerder een soort zeilen dat zich dicht bij 
het publiek afspeelt en waarvoor technische vaardigheden en 
teamwerk essentieel zijn. Ik ben ontzettend blij dat Norauto zich 
de moeite heeft getroost om zoveel medewerkers uit te nodigen 
bij de verschillende wedstrijden van het circuit en dat ze allen op 
het water zijn gegaan om optimaal van het schouwspel te kunnen 
genieten. Het zijn enthousiaste en positieve mensen die deze sport, 
die ze pas ontdekken, echt naar waarde schatten.

       Norauto werd acht maanden geleden voor het eerst  
betrokken in het sportpartnerschap in een poging tot het 
verenigen van de teams en zijn naambekendheid te bevorderen. 
Vandaag kunnen we ons alleen verheugen met die keuze; een 
groot succes dankzij het talent van Franck Cammas, Adam 
Minoprio en de volledige bemanning natuurlijk. De eigen teams 
van Norauto hebben de handen echt in elkaar geslagen dankzij 
hun aanwezigheid bij de racen en de steun in de centra. Ze 
maken nu deel uit van het succesverhaal en we feliciteren hen 
voor deze overwinning.

NORAUTO
GROTE WINNAAR VAN 
DE GC32 RACING TOUR 

VAN LINKS NAAR RECHTS: T.DERVILLE, F.CAMMAS, E.DERVILLE, A.PROST
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THIBAUT DERVILLE,
OP 16 OKTOBER 2016 NA DE GC32 

RACING TOUR OVERWINNING IN MARSEILLE

FRANCK CAMMAS, 
SCHIPPER BIJ GROUPAMA TEAM FRANCE

      Ik zou de Norauto medewerkers graag willen vertellen 
dat het interessant is om de reis te volgen van een groep die 
zich een uitdaging heeft opgelegd in verband met innovatie, 
vaardigheden en teamwerk. Ik hoop dat ze dankzij dit avontuur 
beseffen in hoeverre een bedrijf en een project een link maken 
tussen teamcohesie en professionele prestatie.

ALAIN PROST, 
BESCHERMHEER VAN DE AC CLASS 

ÉRIC DERVILLE, 
OPRICHTER VAN NORAUTO

          Deze ongelofelijke uitdaging zorgt voor een 
 onlosmakelijke mix aan menselijke en technologische input. 
Dat zijn belangrijke projecten voor een land. Er doen zes teams 
mee waarvan slechts één Frans is. Ik mag dan geen ervaring  
hebben in het vliegen bij zeilen, ik weet wel dat we in Frankrijk 
geweldige technologie in handen hebben en dat we in staat 
zijn om de juiste synergie te bekomen om te slagen.
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Hemos visto con frecuencia vuelcos y algunos accidentes 
fatales en catamaranes de alta velocidad como como los 
AC45.¿Quién debe poner el pie en el freno, la asociación 
de clase o las tripulaciones?
La tripulación, el navegante, es quien debe poner el lí-
mite. Nosotros podemos ver el riesgo mucho mejor. El 
límite de viento hoy son 25 nudos pero depende mucho 
de las olas.

¿Han llegado al final de su vida de competición los 
grandes catamaranes sin foils?
No, no, por supuesto que no, puesto que son todavía 
rápidos y divertidos. Está claro que son menos compli-
cados los catamaranes sin foils y esto hace que puedan 
llegar a mucha mas gente. Se puede navegar con un pre-
supuesto normal y lo puede hacer todo el mundo… 

¿La tecnología en foils está suficientemente probada 
para competiciones oceánicas como la Vendée, la Transat 
o la Barcelona World Race o todavía hay que avanzar? Si 
es así, en qué dirección?
No, no… No creo que en las regatas oceánicas se pue-
dan implementar foils como estos. Es un problema de 
estabilidad en las olas. Los foils funcionan muy bien en 

agua plana, pero en las condiciones que te puedes encon-
trar en una regata como estas no creo que sea adecuado. 

¿Cree que los foils son también el futuro en vela ligera?
Sí en los barcos pequeños, pero no para todas las clases 
ni para todos los navegantes. Necesitamos también mo-
nocascos en la vela ligera, pero los foils están ocupando 
un lugar importante y creo que en los próximos juegos 
olímpicos veremos muchos.  

¿Veremos también una adaptación de los foils en vela de 
crucero?
No, no. No podemos poner foils en todas partes. El con-
cepto no funciona así.

Como marca, Norauto se asocia al mundo del automóvil 
¿Por qué esta implicación en la vela de alta competición?
Porque están muy interesados en la tecnología, y por eso 
están con nosotros en la Copa América, que no es solo 
deporte sino que implica una gran parte de investiga-
ción y tecnología y esto a ellos les encanta. Además, es 
un gran evento internacional, con gran seguimiento y 
por tanto muy importante desde el punto de vista de la 
comunicación. Por suerte los presupuestos se han redu-
cido bastante y esto hace que muchas más empresas se 
puedan implicar en nuestro deporte. Esperemos que dé 
sus frutos.
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 GC32 Norauto Racing Team

Cascos, 
protecciones, 
chalecos, 
botella de aire 
comprimido 
para 
sobrevivir 
en caso de 
vuelco…
Navegar a 
más de 40 
nudos en un 
GC32 tiene 
sus riesgos.

Asistimos a la  GC 32 Riva Cup que tuvo lu-
gar el pasado 28 de mayo en el lago de Garda, 
Italia, invitados por Norauto, patrocinador del 

GC32 patroneado por Franck Cammas, patrón del No-
rauto Racing Team, que se proclamó vencedor del tro-
feo. El objetivo era participar como tripulante invitado 
en el Norauto durante una de las pruebas oficiales del 
campeonato, y no podíamos dejar pasar esta oportuni-
dad. Si los GC32 ya son a simple vista espectaculares, 
te dejan con la boca abierta cuando los ves navegar. Por 
más experto navegante que seas.

Lo primero que vimos al llegar al campo de regatas 
fue el paso de la puerta de sotavento. Ese pase de boya 
nos dejó claro que lo que estábamos presenciando no era 
ninguna broma. 

Bajaban tres barcos a casi 40 nudos de velocidad vo-
lando sobre el agua con un zumbido impresionante. Se 
encontraron en la boya y uno de los tripulantes del pri-
mer barco salió volando y cayó al agua. Recuerdo que 
varias personas de las lanchas que seguían la regata chi-
llaron del susto, pero no más que el regatista que estaba 
en el agua, que hacía lo imposible para que los otros 
barcos lo vieran y no le pasaran por encima. 

Conforme iba pasando el día, el espectáculo no decaía. 
La salidas estaban muy disputadas con los ocho barcos 
saliendo disparados hacia la boya 1. Impresionante. 

Al llegar a tierra y conocer un poco a los equipos, 
hubo una cosa que no pasó desapercibida. Todos los tri-
pulantes llevaban una bombona de aire comprimido en 
el chaleco. Poca broma, esto realmente iba muy en serio, 
y al día siguiente si las condiciones no eran muy duras, 
me tocaba a mí subir a este barco volador.

El espectáculo había sido increíble. Pero no hubo 
suerte a la hora de subirnos al GC32 Norauto. Con más 
de 13 nudos de viento, los patrones no están autorizados 
a embarcar a tripulantes que no formen parte del equi-
po, por más expertos que sean. Quedamos emplazados 
para repetir en la próxima regata que tendrá lugar en 
Portugal, en Lisboa a finales de septiembre como parte 
del circuito de GC32. Así es que aproveché para enta-
blar una pequeña charla con Frank Cammas, patrón del 
Norauto. Esto es lo que nos dijo.  

N&Y. Los GC32 pasan por ser los catamaranes más 
rápidos y exigentes del mundo. ¿Qué diferencia a un 
GC32 de un CA45 con foils o un monocasco con foils 
como los  que hemos visto en la Transat o veremos en la 
Vendée Globe?
F.C. Es el mismo concepto, pero los catamaranes pueden 
volar completamente. Los monocascos como los de la 
Vendée exprimen las posibilidades que les permiten los 
apéndices y aceleran como los nuestros pero al no ser 
tan ligeros no vuelan completamente. Si buscas volar al 
100% no son tan competitivos y hay un problema de 
estabilidad.
Los monocascos de la Vendée Globe no están todavía 
plenamente preparados para esto. Quizá en el futuro. 
Actualmente no es muy interesante foilerar con un mo-
nocasco. Es también un problema de peso, de quilla con 
plomo… Un catamarán es ligero, no hay quilla. Es nor-
mal querer volar con un catamarán pero es más artificial 
con un monocasco. 

No hay muchas tripulaciones expertas en navegar con 
foils. ¿Cómo se entrena a una tripulación para que sea 
competitiva a bordo de una de estas máquinas?
Es una nueva forma de navegar. Antes solo tenías que 
manejar la trayectoria del barco, ahora hay una nueva 
dimensión. Es completamente nuevo. Sobre todo en la 
parte aérea, en los apéndices y la estabilidad. Es muy 
interesante porque es muy rápido y si no lo controlas se 
vuelve muy inestable. Es un gran reto, no solo para mí 
sino para toda la tripulación. Tienes que entender cómo 
funciona esto y sobre todo estar muy concentrado en el 
foil. El secreto es entrenar en barco pequeño para apren-
der de los errores. 

¿Cuáles son los límites de un GC32 en términos de 
velocidad, viento y mar?
El problema es el mar. Por eso no los veo en regatas 
offshore. Si el foil sale del agua completamente pierdes 
toda la fuerza. El agua es muy importante. Con el vien-
to el problema es que cuando foileas eres muy rápido. 
La velocidad es un peligro. Si lo haces bien no hay pro-
blema pero si cometes un error cuando foileas rápido 
puede ser muy peligroso para la tripulación. 
El evento que puede llegar a ser más peligroso pero a la 
vez más interesante puede ser el de Palma de Mallorca, 
ya que las condiciones que tendremos no serán las mis-
mas que aquí en Garda por ejemplo. Al ser mar abierto 
seguro que pondremos los barcos mucho más al limite. 

 Pancho Pi-Suñer
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      El secreto es entrenar en barco 
pequeño para aprender de los errores.

Una charla con 
Frank Cammas 

Viernes 16 septiembre 2016 43Expansión

DIRECTIVOS  

Norauto: “La vida de una 
empresa es una competición”
PATRICK DHENNIN El director general de Norauto explica su patrocinio en la Copa América.

Alberto Mas. Tolón (Francia) 
Norauto entra en el mundo del pa-
trocinio con el apoyo al equipo 
Groupama Team France de la Copa 
América, el acontecimiento deporti-
vo más antiguo del mundo y el terce-
ro con mayor impacto global. La 
multinacional no ha sido seducida 
por el glamour, sino por el trabajo en 
equipo y la tecnología que hay detrás 
de los catamaranes voladores. Pa-
trick Dhennin (Grenay, Francia, 
1960), director general de Norauto 
Internacional, explica la apuesta y 
cómo esta inversión llega a España. 

“Se trata de una tripulación pe-
queña con un equipo potente detrás 
y que trabaja de forma sencilla y hu-
mana. Esta combinación es buena 
para hablar de nuestra empresa, en 
la que también cuenta mucho lo hu-
mano y la tecnología”, señala Dhen-
nin sobre los motivos para embar-
carse en la gran regata. 

En la nueva era de la Copa Améri-
ca, radicalmente diferente a la que 
acogió Valencia en 2007, Norauto 
coincide con otras marcas del sector 
del automóvil como BMW, Land 
Rover o Toyota. “Es que en el mundo 
del automóvil y en el de la vela se tra-
baja de la misma manera y hay una 
progresión muy rápida; fíjate que ha-
ce cinco años los barcos no volaban y 
hoy se navega más rápido que el 
viento, es increíble”, esgrime el di-
rectivo sobre dicha circunstancia.  

¿Hay competencia más allá del 
campo de regatas entre esos patroci-
nadores? Patrick Dhennin asegura 
que “hay poca relación” entre ellos. 
“Norauto es un competidor que ne-
cesita mostrar su fuerza, pero BMW, 
por ejemplo, no es competencia por-

que se trata de un constructor, es al-
go diferente y necesita que nos for-
memos para reparar sus vehículos. 
En la Copa no hay competencia, pe-
ro sí que queremos mostrar que so-
mos sus iguales en la parte del mer-
cado en la cual convergemos, que es 
en la parte de reparación y de pos-
venta”, matiza. 

Respecto a los objetivos fijados 
con esta primera inversión en el bar-
co francés que lidera Franck 
Cammas (7 millones de euros por 
cinco años, esto es, 1,4 millones anua-
les), el directivo afirma que lo princi-
pal es “que la gente en Europa se 
sienta orgullosa” de la marca. “Hoy 
la vida de una empresa es una com-
petición y hay que tener equipos res-
ponsables y autónomos. Si un cliente 

está contento, es gracias al trabajo lo-
cal de cada centro y eso es lo que que-
remos transmitir. Para conseguir co-
municar la marca y nuestra forma de 
ser, hemos empezado con una inver-
sión a cinco años, pero ésta podría 
prolongarse a 10 años. No es posible 
obtener resultados si sólo patrocinas 
durante dos o cinco años”. 

España, el segundo mercado más 
importante de Norauto con 80 cen-
tros en funcionamiento, no se queda 
al margen de las acciones de patroci-
nio, ya que de cara a preparar la Copa 
América, el Team France está dispu-
tando el circuito de la clase GC32, 
cuyo calendario de 2016 tiene dos ci-
tas en aguas españolas. “En agosto 
ganamos la Copa del Rey de Vela, lo 
que nos dio una visibilidad impor-
tante, y en unos días competiremos 
en Sotogrande”, explica. Más allá de 
los impactos obtenidos en publici-
dad y medios de comunicación, la 

multinacional ha desarrollado un 
programa interno, “llevando hasta 
50 colaboradores a cada cita de Es-
paña para que se junten con el pro-
yecto de Cammas y transmitan con-
juntamente los valores del trabajo en 
equipo, el esfuerzo y la responsabili-
dad a la hora de tomar decisiones”. 
Con dicha acción se pretende asen-
tar las previsiones de crecimiento: 
“En España hemos abierto ocho 
centros este año y está previsto que 
en los próximos ejercicios abramos 
10 centros anualmente, lo que se tra-
duce en la creación de entre 300 y 
500 puestos de trabajo cada año”.  

Norauto es el último ejemplo de 
cómo firmas de todo tipo y tamaño 
de Francia apuestan por el patroci-
nio en vela, un deporte que en Espa-
ña apenas recibe apoyo. “Es verdad 
que hay una diferencia cultural: en 
Francia la vela es popular, mientras 
que en España tiene una imagen más 
elitista, pero creo que eso cambiará 
pronto porque este deporte es hoy 
mucho más visual, con reglas más 
sencillas y un formato televisivo”.  

Dhennin es “optimista” sobre di-
cho cambio en España: “Cuando fui 
director general de Norauto España 
me di cuenta de que en su país se tra-
baja más en equipo que en Francia; 
se trabaja como si se estuviera en una 
familia, de manera más fuerte, rápi-
da y logrando mejores resultados. La 
vela española también acabará tra-
bajando igual”. 

“En España se trabaja más 
en equipo que en Francia, 
como una familia, de 
manera fuerte y rápida” 

“No es posible tener 
buenos resultados en 
patrocinio si sólo inviertes 
durante dos o cinco años”

El AC45 del Groupama Team France navega cerca de la costa de Tolón, durante las ACWS de la Copa América.
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Patrick Dhennin, director general de Norauto Internacional.
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El FC Barcelona y Gillette 
presentaron ayer el acuerdo por 
el que la marca pasa de ser socio 
del club en América Latina a 
convertirse en premium partner 
global durante las próximas tres 
temporadas, una categoría de 
patrocinio en la que también se 
encuentran Beko, CaixaBank, 
Damm, Audi y Konami y que 
supone un desembolso de entre 
cinco y ocho millones de euros 
por año. El acuerdo se verá 
reforzado con la utilización de la 
imagen de Neymar Jr, embajador 
de la firma, para explotar el 
patrocinio. Además, Gillette 
tendrá imagen de marca en el 
exterior y el interior del Camp 
Nou, y aumentará su presencia 
en los canales digitales del Barça.

El presidente de LaLiga, Javier 
Tebas, ha inaugurado la nueva 
oficina comercial del organismo 
en Nueva Delhi (India), la sexta 
fuera de España tras las de 
EEUU, China, Sudáfrica, Nigeria 
y Dubái. El objetivo de esta nueva 
delegación será “el desarrollo 
y la expansión de LaLiga en un 
país con casi 1.300 millones de 
habitantes”, lo que incluye 
trabajar de la mano de Sony, el 
broadcaster con los derechos de 
nuestro fútbol en el país asiático, 
para hacer más conocida la 
competición, así como tratar de 
lograr acuerdos de patrocinio 
con marcas locales. El 75% de los 
aficionados al fútbol en India 
tienen entre 18 y 44 años, y más 
del 85% cuentan con una alta 
capacidad adquisitiva.

LaLiga  
abre oficina  
en India

Gillette amplía 
su patrocinio 
con el Barça

Les impressions du ministre des sports
et l’analyse de Franck Cammas en vidéo
sur letelegramme.fr/voile

La Cup a donc posé ses valises Louis Vuitton à
Toulon, chef-lieu du Var avec ses 175.000 habi-
tants l’hiver, 230.000 l’été. Une ville, où on
aime la pétanque et surtout le rugby. Ici, le
seul Néo-Zélandais connu n’est pas Dean Bar-
ker, skipper de Team Japan, mais Dan Carter,
ouvreur du Racing 92, invité à suivre les
régates samedi. La voile ? Pas vraiment l’acti-
vité préférée des autochtones. Non, les voi-
leux sont de « l’autre côté de la baie », à
Hyères. A 20 minutes en voiture.

Ticket d’entrée
Hyères, c’est justement là qu’habitent
Fabienne et Roger, deux retraités qui n’ont
pas hésité à faire le déplacement pour assis-
ter à la première de l’America’s Cup en
France. Et à débourser 80 euros chacun, le
prix d’une place assise dans les gradins, instal-
lés à 150 mètres de la ligne d’arrivée. « Si on
veut vraiment voir quelque chose, il vaut
mieux payer car sur la jetée, il y a trop de
monde », explique madame.
Monsieur opine du chef. « Bon, 80 euros,
c’est 80 euros... Si c’est cher ? On vous dira
ça dimanche soir ». 33°dehors, pas un souffle
d’air, pas d’ombre. « On nous a offert un cha-
peau pour éviter l’insolation », se réjouit
madame.
Toulon a mis les petits plats dans les grands
pour que la fête soit belle. La communauté

d’agglomération Toulon Provence Méditerra-
née (douze communes représentant 450.000
habitants) a commencé par payer un ticket
d’entrée de 700.000 euros à ACEA (America’s
Cup Event Authority) pour avoir le droit d’utili-
ser et de commercialiser la marque America’s
Cup. « C’est un gros montant », concède
Franck Proffit, vainqueur de la Transat
Jacques Vabre 2003 avec Franck Cammas,
directeur de l’événement toulonnais.

Plus de deux millions d’euros
de budget
Un événement qui a bien failli ne pas avoir
lieu après les attentats de Nice l’été dernier.
« On a maintenu l’événement mais avec un
imposant dispositif de sécurité ». Le village
de 15.000 m² a été commercialisé, des loges
VIP ont été installées les pieds dans l’eau,
avec une fan zone juste derrière. 22 per-
sonnes ont bossé à temps-plein pendant six
mois, 236 bénévoles ont été réquisitionnés.
Pour attirer le public, des dizaines d’anima-
tions, dont le concert du DJ niçois The Avener,
sont venues se greffer à l’événement.
Et forcément le budget global a grimpé :
« Nous arrivons à un peu plus de deux mil-
lions d’euros », précise Franck Proffit qui a
poussé un énorme ouf de soulagement, same-
di, lorsque le vent, certes faiblard, a permis
de courir trois manches, validant l’étape. Car,

il l’avoue, aucune assurance n’avait été prise
pour couvrir ce genre de situation. Les billets,
dont les tarifs variaient de 66 euros la journée
à 1.350 euros les trois jours avec accès aux
zones VIP, n’auraient pas été remboursés.

Deux heures de course
Mais Eole a joué le jeu. Mollement. Les cata-
marans n’ont jamais volé mais six manches
de 15-20 minutes chacune ont été courues.
Deux heures de course en deux jours, c’est
peu mais ça a suffi pour que Toulon trans-
forme l’essai. Le village était plein toute la
journée, les gradins, d’une capacité de 800
places, ont affiché complet les deux jours et
la plage du Mourillon fut « animée comme
jamais à cette époque-ci de l’année », selon
Marcel, vendeur de glaces qui a fait fortune
avec cette météo caniculaire : 30-33° dans
l’air, 24°dans l’eau.
« Un spectacle inédit, une grande fête popu-
laire et gratuite », pouvait-on lire sur le pro-
gramme officiel. « Pendant trois jours, c’est
toute la ville qui va vibrer au rythme de l’Ame-
rica », promettait le maire sur les flyers distri-
bués partout à Toulon.
On ne va pas vous mentir, le cœur des Toulon-
nais bat bien plus fort à la vue du Bouclier de
Brennus que pour l’Aiguière d’argent, fusse-t-
elle le plus vieux trophée sportif au monde
(1851).

ACWS Toulon (après 6 courses) : 1. Artemis
Racing (Suède/Nathan Outteridge) 76 points;
2. SoftBank Team Japan (Japon/Dean Barker)
71 pts; 3. Land Rover BAR (GBR/Ben Ainslie)
70 pts; 4. Groupama Team France
(France/Franck Cammas) 68 pts; 5. Emirates
Team New Zealand (NZL/Glenn Ashby) 63 pts;
6. Oracle Team USA (USA/Tom Slingsby) 57
pts.

Général provisoire des ACWS (après huit
étapes) : 1. Land Rover BAR (437 points); 2.
Oracle Team USA (423 pts); 3. Emirates Team
New Zealand (420 pts); 4. SoftBank Team
Japan (399 pts); 5. Artemis Racing (391 pts);
6. Groupama Team France (360 pts).

Pour Franck Cammas et le « Groupama Team
France », quatrièmes à Toulon, cette étape
française était l’occasion de briller. De mon-
trer ce qu’est devenue la Coupe de l’America
avec ces bateaux volants. Le skipper tricolore
ne l’avait pas caché, « Toulon, c’est aussi une
opération séduction ».
Sur les 30 millions d’euros du budget prévi-
sionnel, « Groupama » a mis 80 % de la
somme, Norauto apportant de son côté
1,4 million d’euros par an pendant cinq ans,
soit 7 millions d’euros. Mais il manque encore
quatre millions d’euros pour être compétitif
aux Bermudes l’année prochaine. Et les
grandes entreprises françaises se montrent

toujours frileuses à l’idée d’investir sur un
événement longtemps considéré comme une
affaire de milliardaires aux ego aussi impor-
tants que leur compte en banque.

« Je n’ai pas tout compris »
« Cela a changé, la Coupe de l’America est
très accessible aujourd’hui, explique Thibault
Derville, membre du comité stratégique
Norauto, responsable du projet voile, et
ancien concurrent de la Route du Rhum 2006.
« Si on avait mis le même budget dans un
sport mécanique, on aurait pu s’acheter un
autocollant 10 par 10 sur l’arrière de l’aileron
d’une Formule 1 ».

Dimanche, l’équipage français a eu la bonne
idée d’embarquer un VIP nommé, Patrick Kan-
ner, ministre des Sports. Malgré une manche
décevante (6e), le ministre a apprécié la
balade en rade de Toulon. « C’est impression-
nant mais je n’ai pas tout compris ». Pas
insensible au problème financier du défi fran-
çais, le ministre a promis d’apporter son
aide : « J’ai dit à Franck Cammas que mon
bureau de ministre pouvait être un élément
de facilitation pour trouver les quatre millions
manquants. C’est important pour l’image du
nautisme français, qui représente des emplois
et quatre milliards d’euros de chiffre d’af-
faires ».

« En F1, on aurait eu un autocollant »

REPORTAGE

Le vent a joué le jeu, ce week-end à Toulon,
permettant aux AC45 de naviguer : un spectacle
qu’on pouvait suivre de la digue. Ph
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Envoyé spécial
Philippe Eliès

Pour la première fois, la Coupe de
l'America a fait escale en France.
Pendant trois jours, Toulon a
accueilli une étape des America’s
Cup World Series. Un sacré pari
pour une ville pas très voileuse.
L’essai a été transformé. Non sans
mal...

Coupe de l’America. Essai transformé !

Les classements
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FONCEUR
LA VOILE, UN NOUVEAU MOTEUR 
POUR NORAUTO 
Matthieu Foucart, Directeur général, Norauto

Simplicité, authenticité. C’est grâce à ces valeurs humaines que Norauto a choisi 
de s’engager pour cinq ans aux côtés de Groupama Team France, l’équipe tricolore 
de l’America’s Cup, avec son skipper Franck Cammas.  « Une première en partenariat 
sportif international. Nous souhaitions aller là où on ne nous attendait pas, mais là 
où l’équipe est au centre de la réussite, comme dans tous les centres Norauto » 
explique Matthieu Foucart, 43 ans, DG de Norauto France depuis avril 2016. Fidèle 
au groupe Mobivia – détenteur notamment de Norauto et Midas – il y entre il y a 
vingt ans dans le cadre du Volontariat International en Entreprise. Dix années plus 
tard, après différents postes, il prend la direction du leader des centres auto et de 
l’après-vente auto, avec 6500 collaborateurs et 381 centres. Ce concept lancé dans 
le Nord dans les années 70, associant magasin en libre service et atelier d’entretien et 
de réparation de véhicules multimarques, n’a perdu ni de son succès, ni de son esprit 
qui tient en deux mots : proximité et expertise. « Ma mission, reprend-il, c’est de porter 
la marque. Nous avons souhaité sortir Norauto de son pré carré, la positionner comme 
une marque forte, connue et reconnue, au même titre que les marques automobiles, 
parce que c’est là où elle doit être. Nous avons cherché quelque chose de fort et 
de prestigieux ! » Nouvel acteur de la voile internationale, Norauto revendique ses 
similitudes avec l’univers de la voile : « Un mélange de nationalités rassemblées par 
une volonté forte d’innovation et d’exigence opérationnelle ; la promotion de jeunes 
talents, car pour être performant et l’emporter, une équipe doit être solidaire et bien 
entraînée ! » Et Matthieu Foucart de conclure : « Il faut savoir se réinventer et innover 
pour gagner et garder la confiance de nos clients, comme avec l’opération délais 
respectés ou main d’œuvre remboursée lancée 
en juin. Nous sommes très satisfaits du 
travail accompli sur le terrain avec 95% de 
délais respectés. Et nos clients aussi. »   J.S. 
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LUI ET LE SPORT
Un sport : Le rugby et la voile

Une date : La finale de la Coupe du monde 
de rugby en 2007

Un événement : Le Vendée Globe
Un sportif : Sébastien Chabal

Un synonyme pour sport : Émotion et performance
ENTREPRENEURS, ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE

DIGITALEMENT VÔTRE 
AVEC ORANGE
Installée au cœur de la capitale, la nouvelle 
boutique Orange Opéra devient la vitrine 
d’une expérience client inédite. Un espace 
de 2 000 m2 réparti sur 4 niveaux organisé 
par univers correspondant aux différents 
usages. Au centre de cette expérience : 
la pédagogie. Ici, 150 collaborateurs, 
dont 23 coachs, initient le visiteur à une 
approche sensorielle et intuitive de la 
technologie pour se l’approprier. Ateliers, 
expositions, événements et artistes 
complètent l’ensemble. Bienvenue dans 
le monde digital !

Orange Opéra, 10 rue Halévy, 75009 Paris. 
www.facebook.com/BoutiqueOrangeParisOpera/ 

ATTENTION ! 
COLLECTOR
La collection 
Capeland Shelby® 
Cobra 1963 signée 
Baume & Mercier 
s’enrichit de 
4 nouveaux 

chronographes collector en hommage 
à quatre pilotes légendaires qui ont 
conduit la Cobra CSX2128 sur les 
podiums des circuits. Intitulée « Legendary 
Drivers Edition » et dédiée à Dan Gurney, 
Ken Miles, Dave MacDonald et Allen 
Grant, elle s’inspire directement des 
couleurs de la carrosserie de la voiture. 
Chaque montre, limitée à 15 exemplaires, 
arbore à 9h le numéro de course 
de ces 4 mousquetaires du volant.

Notre choix : 
la Capeland Shelby® Cobra 1963 d’Allen Grant 
en acier sur bracelet alligator jaune 
(Ø 44mm, 4 800 €).
www.baume-et-mercier.com 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

EN DIRECT 
DU PIÉMONT
Martini remet à 
l’honneur une recette 
ancestrale, le Vermouth 
di Torino, avec Riserva 
Speciale Ambrato ou 
Rubino. Élaborée à 
partir de vins italiens 
venus de petites 
parcelles de Nebbiolo 
de Langhe et de Moscati 
d’Asti d’origine contrôlée 

alliés à des épices exotiques (dont 3 
herbacées locales que sont l’absinthe, 
l’armoise romaine et l’armoise 
citronnelle) ayant reposé pendant 
2 mois dans des fûts de bois de chêne 
piémontais appelés « tino », c’est la 
boisson idéale de l’Aperitivo, Americano 
ou Negroni en tête !

75cl, 18% vol. alc., 18 €. À boire très frais avec de 
la glace et du tonic ou en cocktail. En vente en 
grande distribution et chez les cavistes.
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¿Es un barco, es un 
avión, es una nave 
de Superman? Es un 
velero y lo mejor es 
que no defrauda a 
quienes lo prueban. 
Los catamaranes 
voladores GC32 se 
incorporaron a la 
Copa del Rey 
Mapfre en esta  
35.ª edición y 
confirmaron que  
se abre una nueva 
época en este 
deporte, la de los 
veleros con foils  
que son capaces  
de despegar del 
agua y ofrecer un 
emocionante vuelo 
rasante.

Texto de Jesús García
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El Norauto vuela 
sobre el mar gracias 
a su orza curvada  
y su timón en una 
de las pruebas 
celebradas en la 
bahía de Palma
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De America’s Cup is de oudste sporttrofee ter wereld. De wedstrijd 
werd voor het eerst gehouden in 1851, niet minder dan 45 jaar voor 
de eerste moderne Olympische Spelen. Nog maar vier landen wisten 
sindsdien de trofee te bemachtigen: de Verenigde Staten, Australië, 
Nieuw-Zeeland en Zwitserland. De ‘Cup’, door de initiatiefnemers 
bedoeld als een vriendschappelijke zeilwedstrijd tussen jachtclubs, 
is altijd eigentijds geweest en heeft altijd de innovatiegeest van 
ingenieurs gestimuleerd. Die ingenieurs laten de wedstrijd dan ook 
voortdurend evolueren door de revolutionaire nieuwe ontwikkelingen 
 in hun ontwerpen.

Tijdens het victoriaanse tijdperk steekt de tweemaster America, 
met aan boord een groep New Yorkse zakenlui, de Atlantische 
Oceaan over, om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen op de 
wereldtentoonstelling in Londen en om deel te nemen aan de regatta 
rond het eiland Wight, in die tijd de ‘100 Guinea Cup’ genoemd. 
Na een briljante overwinning van de Amerikanen op de Britse 
vloot in de Solent zou men tegen koningin Victoria hebben gezegd: 
‘Majesteit, er is geen tweede.’ Zo begon het epische verhaal van 
de America’s Cup, met als basisprincipe een wedstrijd in de vorm 
van een duel tussen een Defender (titelverdediger) en een Challenger 
(uitdager). Elk van beide moet zichzelf vooraf bewijzen als de beste 
van meerdere kandidaten.

De trofee, een zilveren waterkan die speciaal werd gemaakt voor 
het Royal Yacht Squadron van Cowes, komt in september 1851 in 
handen van de New York Yacht Club en zal daar 132 jaar blijven! 
Maar liefst 24 keer verdedigen de New Yorkers de America’s Cup 
met succes. Maar aan die heerschappij komt een einde in 1983, 
wanneer de Australia II de Amerikaanse boot verslaat, met dank 
aan zijn gevleugelde kiel. De eerste zegevierende Challenger uit de 
geschiedenis mag de beroemde beker meenemen naar het zuidelijk 
halfrond, meer bepaald naar Fremantle, aan de Australische westkust.

In 1987 herstelt Denis Conner de eer van de Stars and Stripes en 
haalt hij de trofee terug naar Amerika, dit keer naar San Diego, 
Californië. In 1995 leidt zeiler Peter Blake, bekend om zijn tochten 
over de oceanen, een relatief klein eiland uit de Stille Oceaan naar 
de overwinning. Zo belandt de beker in Auckland, Nieuw-Zeeland. 
De Nieuw-Zeelanders verzilveren de overwinning in 2000, maar 
moeten in 2003 het onderspit delven tegen de Zwitsers van het 
team Alinghi. Dankzij de Zwitserse miljardair Ernesto Bertarelli kan 
de trofee na anderhalve eeuw naar Europa terugkeren.

De ‘Deed of gift’, die sinds 1887 de regels voor de America’s Cup 
vastlegt, bepaalt dat de regatta’s in zout water moeten plaatsvinden. 
Daarom verdedigen de Zwitsers de beker in 2007 in de Middellandse 
Zee, voor de kust van het Spaanse Valencia. Zwitserland verslaat 
Nieuw-Zeeland en mag de trofee dus houden. Wat volgt is een 
hevige juridische strijd tussen Alinghi en de Amerikaanse ploeg 
Oracle Racing van Larry Ellison. Het conflict komt zelfs voor het 
opperste gerechtshof in New York en mondt in 2010 uit in een duel 
tussen de twee teams. Zij komen, opnieuw bij Valencia, tegen elkaar 
uit, deze keer in multirompvaartuigen. De Zwitsers ontwerpen de 
maxi-catamaran Alinghi 5, terwijl de Amerikanen uitpakken met de 
futuristische trimaran USA 17, voorzien van een rigide vleugelzeil 
van 72 meter, groter dan de vleugel van een Airbus A380. BMW 
Oracle haalt de beker binnen met 2-0 en schenkt hem aan de Golden 
Gate Yacht Club uit San Francisco, die hem na een geslaagde 
verdediging in 2013 in San Francisco nog steeds in zijn bezit heeft.

DE MAGIE VAN DE AMERICA’S CUP

Wat een
verhaal!
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In 2013 ondergaat de wedstrijd een revolutionaire 
verandering. Met de introductie van de vliegende 
catamarans van de klasse AC72 maken de Amerikanen 
de wedstrijd spectaculairder. De competitie komt ook 
dichter bij het publiek, want de actie komt dichter bij de kust 
en op het scherm is het verloop van de regatta in real time 
te volgen via informatieve grafieken die aan de eigenlijke 
beelden worden toegevoegd. Tijdens de finale van de 
34e America’s Cup Match liggen de mannen van Oracle 
Team USA op een bepaald moment 1-8 achter tegen het 
Nieuw-Zeelandse Emirates Team. Maar ze vechten terug, 
maken een in de geschiedenis van de wedstrijd ongeziene 
inhaalbeweging en winnen uiteindelijk met 9-8. Het is de 
grootste ‘comeback’ ooit in de America’s Cup!

Eind 2013 richten Franck Cammas, Michel 
Desjoyeau x en Olivier de Kersauson Team 
France op. De voorbije 30 jaar hebben de 
Fransen de Vendée Globe, de Route du 
Rhum en de Jules Verne Trofee bedacht en 
gewonnen. Elk van de drie initiatiefnemers 
heeft één of meer van die wedstrijden 
gewonnen. Op de Olympische Spelen 
heeft Frankrijk twaalf keer goud behaald 
en Franck Cammas heeft de Franse 
driekleur laten wapperen als winnaar van 
de Volvo Ocean Race (een zeilwedstrijd 
om de wereld voor teams), een onbetwiste 
topper van de Angelsaksische zeilsport. 
Frankrijk heeft al 10 keer deelgenomen 
aan de Challengers-voorrondes voor de 
‘Cup’, maar heeft nog nooit de zilveren 
trofee in de wacht gesleept, hoewel het de 
juiste zeilers, de juiste ingenieurs, de juiste 
bedrijven en de juiste innovatiekracht in 
huis heeft.

MICHEL DESJOYEAUX,
INITIATIEFNEMER VAN GROUPAMA TEAM FRANCE

“De America’s Cup,
dat is het wereldkampioenschap zeilen,
met de beste teams, de beste ingenieurs

en de beste zeilers.”

DE
FRENCH
TOUCH

uur tv-uitzendingen in meer dan 200 landen.

verzamelde views op YouTube.

Honderdduizenden volgers op de sociale netwerken.

3 000
30 miljoen

WAT EEN SPEKTAKEL!
De America’s Cup is het zeilevenement dat
wereldwijd de grootste media-aandacht krijgt.
Een uniek visitekaartje.
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35e
Sinds 2010 is de trofee in handen van het Amerikaanse Oracle Team USA. Zij hebben ervoor 
gekozen om de volgende editie in 2017 te laten plaatsvinden nabij de Bermuda-eilanden. 
Voor de derde opeenvolgende keer wordt de wedstrijd gehouden met catamarans, nu allemaal 
vliegend en voorzien van een rigide vleugelzeil. Voor de 35e America’s Cup werd de lengte 
van de rompen teruggebracht van 72 naar 50 voet, vooral om de kosten te beperken. Maar 
de hydro- en aerodynamische vooruitgang laat nu al een ongelooflijk spektakel in de turquoise 
en winderige wateren van de Amerikaanse archipel vermoeden.

Vijf uitdagers staan klaar om het tegen de titelverdediger op te nemen. Ze zijn volop aan 
het trainen en ontwerpen steeds efficiëntere en beter presterende boten. Na twee jaar van 
zeilwedstrijden over de hele wereld in de Louis Vuitton America’s Cup World Series in een 
monotype AC45 (de boten zijn allemaal identiek), nemen de teams het in mei en juni 2017 
bij de Bermuda-eilanden tegen elkaar op in hun prototypes AC50. De Challengers zullen 
proberen de eliminatiewedstrijden te winnen. De uiteindelijke winnaar zal het opnemen tegen 
James Spithill en de mannen van Oracle Team USA tijdens de ‘Match’, de finale die – zoals de 
traditie het al meer dan anderhalve eeuw wil – wordt georganiseerd in de vorm van een duel.

De Louis Vuitton America’s Cup Qualifiers
van 26 mei tot 3 juni 2017
Elk team neemt het twee keer op tegen het andere team in duel vorm.  
De Defender, het Oracle Team USA, neemt deel aan deze eerste etappe.
Op het einde van de twee ‘robin’ rondes valt één van de uitdagers af.

Inleiding, 
de America’s Cup World Series 

van juli 2015 tot november 2016 
De vijf uitdagers en de titelverdediger (Defender) 
nemen het tegen elkaar op in vlootopstelling op de 
AC45 (eenheidsklasse catamarans) tijdens negen 
grands prix die worden uitgevochten door de VS, 
Europa en Japan.

De Louis Vuitton America’s 
Cup Playoffs van 4 tot 12 juni
De vier gekwalificeerde uitdagers 
vormen twee paren voor de halve 
finalerondes. De eerste van elk paar die 
5 punten haalt, gaat door naar de finale. 
De andere twee worden uitgeschakeld. 
De finale wordt ook beslist door de 
beste score van de vijf racen. De grote 
winnaar heeft dan het recht verdiend 
om te strijden tegen de Amerikanen in 
de America’s Cup Match.

De 35ste America’s Cup Match, 
op 17-18 juni en 24-25 juni

De match is het ultieme duel waarin de 
winnende uitdager uit de kwalificaties 
het opneemt tegen de huidige Defender, 
het Oracle Team USA. De eerste die 7 
punten haalt wint de America’s Cup 
en wordt dus de 36ste Defender in de 
geschiedenis van het oudste sporttrofee 
ter wereld.

Vermelding toevoegen: 26 en 27 juni zijn rustdagen.

De Kleine Cup in het hart van 
de grote! Twaalf bemanningen, 
twaalf nationaliteiten en jonge 
racers tussen 19 en 25 jaar 
werden geselecteerd voor een 
toernooi in Bermuda, aan boord 
van de AC45, in dezelfde 
racezones als hun ouderen. 
Youth Team Frankrijk is één 
van die teams. De bemanning 
werd geselecteerd en getraind 
door Franck Cammas en het 
team dat het jeugdnetwerk van 
Groupama Team France opstelt. 

Kwalificaties pool A 
en pool B van 12 tot 16 juni.

- Finale op 20 en 21 juni. 
- Candidate Sailing Team, Oostenrijk
- Team BDA, Bermuda 
- Youth Vikings Denmark, Denemarken
- Youth Team France, Frankrijk
-  Next Generation - Team Germany,  

Duitsland
-  Land Rover BAR Academy,  

Verenigd Koninkrijk
- Kaijin Team Japan, Japan
- NZL Sailing Team, Nieuw Zeland
- Spanish Impulse Team, Spanje
- Artemis Youth Racing, Zweden
- Team Tilt, Zwitzerland
- Next Generation USA, Verenigde Staten

ORACLE TEAM USA - DEFENDER
Golden Gate Yacht Club – San Francisco 
Eigenaar:  Larry Ellison (USA) 
Roerganger:  Jimmy Spithill (AUS)

ARTEMIS RACING - CHALLENGER
Royal Swedish Yacht Club 
Eigenaar:  Torbjörn Törnqvist (SUE) 
Roerganger:  Nathan Outteridge (AU

LAND ROVER BAR - CHALLENGER
Royal Yacht Squadron Racing Ltd, Cowes 
Teammanager: Sir Ben Ainslie (GBR) 
Roerganger:  Sir Ben Ainslie (GBR)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND - CHALLENGER
Royal New Zealand Yacht Squadron - Auckland
Teammanager: Grant Dalton (NZL) 
Roerganger: Glenn Ashby (AUS)

GROUPAMA TEAM FRANCE - CHALLENGER
Yacht Club de France, Paris 
Teammanager: Bruno Dubois (BEL) 
Roerganger: Franck Cammas (FRA)

SOFTBANK TEAM JAPAN - CHALLENGER
Kansai Yacht Club
Teammanager: Kazuhiko « Fuku » Sofuku (JAP) 
Roerganger:  Dean Barker (NZL)

DE BESTE 
INTERNATIONALE TEAMS 

EDITIE
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EEN GENADELOZE
SELECTIE!

VRIJ. 26 MEI - RONDE ROBIN 1
17:00 - 19:00

Race 1 - USA VS FRANKRIJK 
Race 2 - ZWEDEN VS JAPAN
Race 3 - FRANKRIJK VS NZ 
Race 4 - GB VS ZWEDEN

OPENINGSCEREMONIE 20u30 

ZAT. 27 MEI - RONDE ROBIN 1
14:00 - 16:00

Race 5 - NZ VS USA 
Race 6 - GB VS JAPAN 
Race 7 -  ZWEDEN VS 

FRANKRIJK 
Race 8 - USA VS GB

ZON. 28 MEI - RONDE ROBIN 1
14:00 - 16:00

Race 9 - JAPAN VS NZ 
Race 10 - USA VS ZWEDEN 
Race 11 - NZ VS GB 
Race 12 - JAPAN VS USA

MA. 29 MEI - RONDE ROBIN 1
14:00 - 15:30

Race 13 - GB VS FRANKRIJK 
Race 14 - NZ VS ZWEDEN 
Race 15 -  FRANKRIJK VS 

JAPAN`

DI. 30 MEI - RONDE ROBIN 2
14:00 - 15:30

Race 1 - NZ VS ZWEDEN 
Race 2 - FRANKRIJK VS USA 
Race 3 - ZWEDEN VS GB

WOE. 31 MEI - RONDE ROBIN 2
14:00 - 16:00

Race 4 -  JAPAN VS 
FRANKRIJK 

Race 5 - GB VS NZ 
Race 6 - USA VS JAPAN 
Race 7 - FRANKRIJK VS GB

VRIJ. 2 JUNI - RONDE ROBIN 2
14:00 - 16:00

Race 8 - NZ VS JAPAN 
Race 9 - ZWEDEN VS USA 
Race 10 - NZ VS FRANKRIJK 
Race 11 - JAPAN VS ZWEDEN

ZAT. 3 JUNI - RONDE ROBIN 2
14:00 - 16:00

Race 12 - USA VS NZ 
Race 13 - JAPAN VS GB 
Race 14 - FRANCE VS SWEDEN 
Race 15 - GB VS USA

GMT – 3U

DE



WIE IS
TEAM FRANCE ?

Een jong, internationaal team 
vol zelfvertrouwen, dat in staat is 
om te slagen en zelfs de meest 
stabiele teams, die al lang in de 
competitie meedraaien, aan het 
wankelen te brengen.

Zes mannen racen op de AC Class, maar Groupama Team 
France bestaat uit negen bemanningsleden om te kunnen 
wisselen tussen de racen, vooral met oog op de fysiek 
intense posities. 

Samen met de Fransman Mathieu Richard is 
Olivier nummer 2 ter wereld in het match racen 
en heeft al heel wat in Bermuda gevaren. Hij heeft 
zich snel weten aan te passen aan het bemand 
vliegen en zijn lichamelijke conditie staat hem toe 
alles te geven op de lier en toch zijn hoofd koel 
te houden.

 Groupama Team France is een jong en ambitieus team met 
een zeer groot potentieel. Een ploeg met een internationaal karakter, 
bestaande uit Fransen, maar ook Italianen, Spanjaarden, Belgen, 
Argentijnen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, enzovoort.

Een mix van nationaliteiten die zeer sterk aanleunt bij wat we dagelijks 
ervaren en beleven bij Norauto. Een team met dezelfde drang naar 
innovatie, efficiëntie en overwinning als Norauto. Want Norauto houdt 
van winnen!

THIBAUT DERVILLE,
VERANTWOORDELIJK VOOR HET
PARTNERSCHAP MET NORAUTO

• Geboren op 22 december 1972 in Aix-en-Provence
• Woont in Lorient (Bretagne, Frankrijk)
• Verkozen tot zeiler van het jaar in Frankrijk in 2012 en 2013
• Tweevoudig wereldkampioen C-klasse Catamaran (‘Little America’s Cup’) 2013 in 2015
• Winnaar van de Volvo Ocean Race 2011-2012 (zeilwedstrijd om de wereld voor teams, in etappes)
• Winnaar van de Route du Rhum in 2010 (solozeilwedstrijd over de Atlantische Oceaan) en de Jules
Verne Trofee (als snelste om de wereld in team) met de maxi-trimaran Groupama 3 (30 m)
• 6 catamaranrecords tussen 2007 en 2010
• 6 keer ORMA-wereldkampioen (trimarans van 18,28 m)
• Drievoudig winnaar van de Transat Jacques Vabre (Le Havre-Brazilië voor teams van twee)

FRANCK CAMMAS
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DE IX 

VAN FRANKRIJK

Thomas heeft al drie achtereenvolgende 
voorbereidingen op de Olympische Spelen achter 
de rug op de Laser en later de Finn. Hij droomde 
van de America’s Cup en wist snel te bewijzen dat 
hij een efficiënte tacticus was. Hij beschikt over een 
kalm, discreet en erg rigoureuze tactische aanpak 
en belichaamd met zijn brede bouw dan ook de 
stille kracht.
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US Het enige dat nog mist op zijn lijst van 
verwezenlijkingen is een overwinning op de 
Olympische Spelen en de America’s Cup. De kleine 
doch onvermoeibare zeeman wordt gekenmerkt 
door zijn technische aanpak en prestatievermogen. 
Zijn slogan luidt “alles voor de overwinning”, hij 
concentreert zich dus uitsluitend op prestatie.
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Matthieu ook moest 10 kg spieren kweken en 
begon zijn zeilcarrière in het sloepvaren. In het 
verleden was hij F18 wereldkampioen, nam 
hij deel aan de Little America’s Cup en heeft hij 
vaak geracet tegen of met Franck Cammas op 
verschillende types catamarans. Dankzij zijn 
kracht, zijn uitstekende universitaire achtergrond 
en zijn voorbeeldig gedrag is Matthieu nu een 
steunpilaar van het team.
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Arnaud heeft met Billy Benson getraind in twee 
Olympische Tornado voorbereidingen en was 
Europees Kampioen en Wereldkampioen F18. 
Zijn uitvoerige ervaring met catamarans in 
combinatie met zijn brede lichaamsbouw en zijn 
souplesse zijn een duidelijke en aanzienlijke troef 
op de boot.
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Nicolas is afkomstig uit Corsica, al laat zijn 
naam dat niet uitschijnen. Deze voormalige 
STAPS student (wetenschap en techniek van 
de lichaamsbeweging en sport) met een Laser 
achtergrond weegt meer dan 100 kg en heeft de 
bouw van een rugbyspeler. Volgens de schipper 
beschikt hij over het beste fysieke potentieel van 
de bemanning. Hij wist zich op natuurlijke wijze in 
het team te vestigen en werkt hard om zijn droom 
te bereiken: in vliegmodus te racen in Bermuda.
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Devan maakt al verschillende seizoenen deel uit van 
de bemanning, op welke de boot ze ook mochten 
zeilen. Hij won de Tour de France à la Voile met 
Franck Cammas en nam de voorbije twee seizoenen 
deel aan het volledige AC45 circuit. Als voordekker, 
een positie waar wendbaarheid en fysieke kracht 
gepaard gaan, is deze stevige en betrouwbare 
sporter het meest blootgesteld op boten die je zo 
overboord kunnen gooien.
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De enige Fransman die de America’s Cup reeds 
won: in 2010 maakte hij deel uit van de bemanning 
op de Amerikaanse trimaran van het BMW Oracle 
Racing team. Met vier andere campagnes op zijn 
naam is de ervaring van de zeeman uit Marseille 
een belangrijke troef. Franck kan rekenen op zijn 
onmisbare Fouch’. De trimmer van het vleugelzeil 
blijft rustig en bemoedigend zelfs bij 40 knopen.
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De Nieuwzeelander werd op 24-jarige leeftijd de 
jongste wereldkampioen in de geschiedenis van 
match racen. In 2012 slaagde hij er met zijn jong 
talent ook in om tweede te worden in de Volvo 
Ocean Race, na… Fanck Cammas. Adam heeft al 
veel ervaring met het zeilen op foilers, vooral in het 
Italiaans team op de Luna Rossa, en kan gemakkelijk 
overgaan van roerganger en tactieken beslissen 
naar het vleugelzeil trimmen. Vandaag is hij ook een 
internationale referentie inzake de GC32.
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DE SNELSTE
ZEILBOOT

TER WERELD

De 15 meter lange catamaran is voorzien van T-vormige 
roerbladen en L-vormige draagvleugels en beschikt over 
een 23 meter hoog rigide vleugelzeil. De catamaran wordt 
zo boven het water getild, zelfs bij lichte wind. Dankzij 
technologische trucjes behoort deze nieuwe manier van 
zeilen, dat deels bestaat uit vliegen, tot een heel ander niveau. 

Bij voldoende snelheid creëren de draagvleugels een opwaartse kracht die 
het mogelijk maakt om de boot helemaal uit het water te tillen zodat er geen 
wrijvingsweerstand meer is van de rompen in het water. De boot versnelt en 
kan tot drie keer sneller gaan dan een zeilboot zonder draagvleugels. Het voelt 
alsof je kunt blijven versnellen, alsof je door de geluidsmuur bent gegaan! 

FRANCK CAMMAS

“Auto’s
vliegen

nog niet,
boten wel!”
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Het rigide vleugelzeil en het voorste  
zeil vormen de motor.

De uitdaging met het vleugelzeil
bestaat erin een perfect symmetrisch 
profiel te hebben en aan elke
zijde precies dezelfde afstelling  
te reproduceren.

De aanhangsels, met name de
L-vormige draagvleugels
en T-vormige roerbladen,

steunen op het water en 
maken het mogelijk dat de 
boot bij voldoende snelheid 
boven het water wordt
getildde.

De lierhendels die door de zeilers worden
aangedreven

dienen om de hydraulische pompen bij 
te laden, die 90% van het boordwant 
hebben vervangen.

De roerganger heeft 27 controletoes-
tellen ter beschikking om 

het systeem te besturen, 
de draagvleugels te trimmen en 
zo de AC Class te stabiliseren bij 
het vliegen.
Het systeem voor het verstellen van 
de draagvleugels kan drie 
bewegingen uitvoeren:
 • Lengterichting = de hark 
• Zijwaarts = de verkanting 
•  Verticale uitbreiding = omhoog  

en omlaag

Foils en L

Voile d’avant

De AC Class
- Lengte romp: 15 meter
- Masthoogte: 8,47 meter
- Maximale diepgang: 2,40 meter
- Hoogte vleugelzeil: 23,60 meter
- Oppervlakte vleugelzeil: 100m2

- Gewicht van het vleugelzeil: 445kg
-  Gewicht van het platform: minimum 1,887kg  

– maximum 1,987kg
- Totaal gewicht: minimum 2,332kg – maximum 2,432kg
-  Gewicht van de media-apparatuur en de uitrusting  

opgelegd door de organisatie: 149 kg
- 12 verschillende voorzeilen
- 2 T-vormige roerbladen
- 4 draagvleugels toegestaan
- Kan zeilen in wind tussen 5 en 25 knopen 
-  Bovenwind vliegen bij wind van 10 knopen en  

benedenwinds vliegen bij matige wind van 8 knopen 
- Pieksnelheid 45-48 knopen 

Het platform:
het equivalent van het chassis van 
een auto. De rompen heb-ben 
een sandwichconstructie: 
twee carbonbekledingen en 
een aluminium ‘geraamte’ in 
honingraatconstructie.
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De bemanning bestaat uit één roerganger, één 
vleugeltrimmer en vier grinders die ook verantwoordelijk 
zijn voor het afroepen van de tactieken, de maneuvers 
en het trimmen van de fok en de draagvleugels. De 
grinders creëren de nodige hydraulische kracht voor 
de besturing van de boot én de draagvleugels. Er is 
slechts één schoot aan boord die dient voor het openen 
of sluiten van de basis van de vleugelzeil. 

O KM/H
110 KM/H

KART
180 KM/H

RALLYAUTO
300 KM/H

FORMULA 1

O KNOPEN

10 KNOPEN
SPORT CATAMARAN

25 KNOPEN
IMOCA VENDÉE GLOBE

45 KNOPEN
AC CLASS

Aan boord



Van bedenken tot realiseren: alles is voor het overgrote deel 
mensenwerk. Om die uitzonderlijke zeilschepen te ontwerpen, 
verleggen de ingenieurs van het Franse ontwerpteam onder 
leiding van dokter Martin Fischer de bestaande kennisgrenzen 
en verkennen zij nieuwe wegen die zullen leiden naar de 
boten van morgen. De extreem lichte catamarans worden met 
de hand gebouwd, door technici die gespecialiseerd zijn in 
composietmaterialen.

Het op punt stellen en optimaliseren van de machines is ook 
 teamwerk, gebaseerd op de voortdurende uitwisseling tussen 
zeilers, coaches, technici en ingenieurs. Net dit vermogen tot 
samenwerken op een veeleisende en hechte manier vormt de 
sterkte van deze buitengewone technische en sportieve uitdaging 
die de America’s Cup is. Een realiteit die perfect aansluit bij de 
ervaringen van performante ondernemingen zoals Norauto.

Het team aan land is een steunpilaar voor de 
zeilers. Die laatsten vormen op het water het 
zichtbare stukje van de ijsberg en zijn daar 
verantwoordelijk voor datgene wat door de 
technici werd gebouwd en ontwikkeld. Aan 
elk onderdeel van de boot, elk ‘stuk’, hebben 
zowat 70 mensen gewerkt. Daar moeten de 
zeilers zich goed van bewust zijn. Het is hun 
verantwoordelijkheid om de toegevoegde 
waarde die ze van het team aan land hebben 
gekregen, goed te gebruiken. Hoe sterker het 
technische team en hoe beter de middelen die 
wij in handen krijgen, hoe minder we het recht 
hebben om fouten te maken.

IN DE PADDOCK 
VAN TEAM FRANCE

18

Franck,
wat is een

sterk team?

    De zeilsport is net als ons werk bij Norauto 
teamwerk. Je hebt een manager en een 
team. Wanneer de roerganger aan boord 
gaat, moet hij zijn team energie kunnen 
geven. Hij moet zijn bemanning goed 
hebben voorbereid en elk bemanningslid 
moet weten wat er van hem wordt verwacht. 
In onze werkplaats is het net hetzelfde: alles 
moet op het juiste moment op de juiste plek 
liggen, om doeltreffend te kunnen werken en 
de auto’s op tijd weer te kunnen buitenrijden, 
met de best mogelijke kwaliteit voor elk van 
onze klanten.

    Zowel bij Norauto als bij Team France 
is er veel bekwaamheid aan boord, 
maar ook de spirit is belangrijk. We 
houden van wat we doen. We zijn hier 
niet zomaar, we hebben plezier, en dat 
zie je. Bij Team France is teamgeest, net 
als bij Norauto, zeer belangrijk. In beide 
gevallen zijn waarden als elkaar helpen 
en met elkaar samenwerken onmisbaar. 
En er is ook het onophoudelijke streven 
naar meer efficiëntie. Je moet de dingen 
steeds beter én sneller doen. Wij voor 
onze klanten, zij voor hun wedstrijden 

CHRISTOPHE ROUSSEAU,
WERKPLAATSLEIDE,
AL 25 JAAR BIJ NORAUTO

ÉRIC LEMARCHAND,
CENTRUMDIRECTEUR NORAUTO

“Er is ook het onophoudelijke
streven naar meer efficiëntie.

Je moet de dingen steeds beter én
sneller doen. Wij voor onze

klanten, zij voor hun wedstrijden”
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