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DOOR OLIVIER NEESE

Vergeet het Belfort, de Sint-Salvatorskathe-
draal en de hoek van de Rozenhoedkaai. De
Brugse binnenstad heeft er sinds kort een
nieuwe photo opportunity bij : een heuse en
tot in de details verzorgde Batmobile, waar-
bij zelfs een levensechte Batman op de pas-
sagierszetel zit. 
Superhelden ontmaskeren is allesbehalve
evident, maar na een lange zoektocht von-
den we uiteindelijk toch de eigenaar van de
Batmobile : Bruno Despriet (53). “De reac-
ties en de interesse van de mensen is onge-
lofelijk”, zegt de recent naar Pittem uitge-
weken Bruggeling, die in de zaal van res-
taurant Marieke van Brugghe in de Maria-
straat werkt. “Als ik op de autostrade rijd,
zie ik de mensen me echt volgen en meer-
maals binnenkijken. Ook als ik mijn wagen
aan mijn werk parkeer, weten de toeristen
niet wat ze zien. Al duizenden foto’s zijn er
van mijn auto genomen. Eén probleem :
soms zijn de mensen té enthousiast. Vorig
jaar heb ik mijn motorkap moeten laten
herstellen omdat er twee kinderen opgekro-
pen waren. En wekelijks moet ik afdrukken
van vettige vingers afwassen... Nu hang ik
een briefje aan mijn raam met de vraag om
van de wagen te blijven. Dat helpt, al houdt
helaas niet iedereen zich daar aan.”
In juni vorig jaar besloot Bruno Despriet
om zijn toen twee jaar jonge Volkswagen
Scirocco om te bouwen tot een Batmobile.
“Vanwaar mijn fascinatie voor Batman ?
Dat zit er al van kinds af in, door de zwart-
witfeuilletons in de jaren 60. Iedere maan-
dag gingen we naar ons marraine om naar

Batman te kijken, want thuis hadden we
nog geen televisie. Als vijfjarige heb ik te-
gen mijn moeder gezegd dat ik ooit met de
Batmobile zou rijden. En kijk, ze is nu 84
jaar en ik ben mijn woord nagekomen. Het
kind is er bij mij nooit echt uitgegaan.
(lacht) Nu is mijn grote droom om ooit
eens met de échte Batmobile of Tumbler te
mogen rijden.” (lacht)

FOLIE ‘DODEN’
Voor het volledig ‘wrappen’ van zijn wagen
klopte de uitgeweken Bruggeling aan bij
Avermaete BVBA uit Jabbeke. Deze firma,
die zich sinds 1991 langs de Stationsstraat
57G bevindt, specialiseert zich in autobelet-
tering, carwrapping en binnen- en buiten-
reclame. De zaak is in handen van Gilbert
Avermaete, die als reclameschilder in 1989
met de firma startte, en zoon Olivier, die in
2003 in de zaak stapte. “Bruno kwam naar
ons met de vraag : ik wil een soort Batmobi-
le, in de nieuwe, donkere stijl van de super-

held”, zegt Olivier Avermaete. “Een half
oorlogstuig – zoals de Batmobile er in de
laatste films uitziet – ontwerpen, was on-
mogelijk, daarom hebben we zoveel moge-
lijk gewerkt met stijlelementen.”

Eerst werd de Volkswagen Scirocco, die on-
der meer met zwarte velgen al lichtjes getu-
ned was, haast volledig met matte folie be-
kleed. “We beginnen telkens met de wagen
te ontvetten”, legt Olivier Avermaete uit.

“Bij Bruno, die zijn wagen perfect onder-
houdt, was dit weinig werk. Dan demonte-
ren we alle losse stukken, zodat we zoveel
mogelijk effen vlakken hebben en makke-
lijk de film kunnen opspannen. Voor de
meer kritische punten – rondingen en
buigzame vormen zoals de bumpers – moe-
ten we na het kleven de folie verwarmen tot
90 graden, om die ‘dood’ te maken. Hier-
door blijft de gemanipuleerde folie zijn
vorm behouden.”
“Met twee mensen zitten we ongeveer 3 à 4
dagen aan zo’n opdracht. Veel hangt af wat
er allemaal losgemaakt kan worden. Kun-
nen de mistlichtjes eruit ? Kunnen de klin-
ken er makkelijk van ? Hoe meer effen
vlakken, hoe makkelijker.”

‘VOTE BATMAN’
Naast het knappe, matte effect – waarbij
enkele blinkende strepen op de flanken het
effect van de typische vleemuisvleugels ge-
ven – werd de Volkswagen Scirocco opge-

De Brugse Batmobile
BRUGGE/JABBEKE q Batman,
een van de belangrijkste super-
helden ooit, viert dit jaar zijn
75ste verjaardag. Maar driekwart
eeuw na de allereerste strip is
de vleermuisman nog razend
populair. In Brugge rijdt er zelfs
een heuse Batmobile rond. De
matzwarte Volkswagen Scirocco
is momenteel een ware eyecat-
cher in Brugge. 

De Batmobile van Bruno Despriet werd volledig ‘gewrapt’ door Gilbert en Olivier Avermaete van Avermaete BVBA in Jabbeke. Merk ook de
Batmanlogo's op de velg en de zijflank op. (Foto Tom)

“Vorig jaar heb ik mijn
motorkap moeten herstel-
len omdat er twee kinde-
ren opgekropen waren...”

BRUNO DESPRIET
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PROGRAMMA:
19.30u.: aperitief met wachtbordje

20u.: optreden van sosie Charles Aznavour
gelauwerd als het beste doublure

20.45u.: doorlopend entertainment
met Jean Pierre en Christine Lepoutre,
Marc Vermeersch & Kris Willes
met 25 jaar Wimbledonhistoriek, covers van
Shirley Bassey, The Platters, Rob de Nijs,
André Hazes, Frank Sinatra en andere... 

21.45u.: live galaoptreden WILL TURA in concert

24u.: Tot weerziens Au Revoir Auf Wiedersehn...2019
De Champagnebar Clubhouse blijft open
voor nog een gezellige afterparty
Met als gastvrouw Tamara Kesteloot

Inschrijvingen via manager Gregorius Gregoire
Tel. 0497391747 clubhouse: 056515777
e-mail: wimbledon.menen@pandora.be

rek. nv Wimbledon: BE 44465918630145

www.tcwimbledon.be
DB649753F4

Reizen SUFFIS
Europalaan 6-8 - 8970 Poperinge

Tel. 057333480 - Fax 057 33 80 59
www.suffis.be - info@suffis.be

DB660239H4

VERKIEST U DE ZON?
NU 180 euro korting !

Lloret de Mar
Vertrek 12 september

10-daagse
Hotel Palmera

VOL PENSION
2de persoon krijgt
€180 korting

i.p.v. €379 betaal je €199

Boekbaar tussen 12/08 en 03/09,
plaatsen zijn beperkt

Voor alle info: contacteer ons reiskantoor

SUPERPROMO



leukt met heel wat (humoristische) Bat-
mandetails. “Op de deuren en onderaan de
nummerplaat hebben we subtiel ‘Wayne
Enterprises’ gekleefd, al betrof het een be-
drijfswagen van Bruce Wayne, het alter ego
van Batman”, lacht Bruno Despriet. “En de
logo’s van Volkswagen hebben we overal
vervangen door die van Batman”, pikt Oli-
vier Avermaete in. “Voor voor- en achteraan
de wagen hebben we het logo zelf uitge-

freesd en de nodig ronding gegeven. Er zijn
firma’s die die kunnen doen, maar dan wel
voor honderden of duizenden exempla-
ren...” Bruno Despriet : “Ook op de ramen
staat een klein mopje. Daar hebben we ‘pro-
tected by’ en dan het Batmanlogo gezet,
verwijzend naar de traditionele reclame van
ruitherstellers of verzekeringsmaatschap-
pijen.” (lacht)

NUMMERPLAAT
Bruno Despiet speelt met zijn wagen ook
graag op een humoristische manier in op
de actualiteit. “Bij de verkiezingen heb ik
mijn achterruit volledig laten bestickeren

met de tekst ‘Vote Batman’. Tijdens het
vorige WK stond er ‘Batman supports the
Red Devils’ op, waarbij we het bekende Je-
zusbeeld in Brazilië de typische Batman-
vleugels hebben gegeven.” (lacht)
De twee eyecatchers van de ‘Brugse Batmo-
bile’ zijn de gepersonaliseerde nummer-
plaat ‘BATMAN-1’ en de levensechte pop
van Batman op de passagierszetel. “Die
laatste heb ik gekocht bij een verzamelaar
die zijn volledige collectie van de hand
deed. Mocht je dit zelf kopen in de VS en
laten transporteren naar België zou dit
stukken van mensen kosten. Thuis heb ik
nog zulke beelden staan : Superman, The
Hulk, Ironman... Hoe groot mijn verzame-
ling is ? Aan een opsomming begin ik niet.
(lacht) Batman is mijn hoofdhobby, maar
die is intussen uitgebreid met andere actie-
figuren. Alles staat naast ons huis in een
bungalow, waar ik een eigen filmzaal met
vijf echte cinemazitjes en een scherm van 3
bij 1,8 meter heb gebouwd.”

VRIENDIN OP ACHTERBANK
“Ja, het is een dure passie... Wat mijn part-
ner Anja ervan vindt ? Ze steunt me volle-
dig en geeft me absolute vrijheid. Enkel
moet al het materiaal in de bungalow en
niet in onze woning staan. (lacht) Ik heb
mijn passie, zij de hare. Als we met mijn
wagen rijden, haal ik Batman er uiteraard
uit. Maar twee keer in een jaar moet mijn
vriendin wel op de achterbank zitten. Als
we naar FACTS, de gespecialiseerde beurs
voor actiehelden rijden, zit Batman op de
passagierszetel.” (lacht)

Hoe fraai de Batmobile er nu al uitziet,
straks komt er nóg meer. “Mijn deuren
zullen binnenkort naar boven kunnen
opengaan, daarvoor heb ik intussen al en-
kele offertes opgevraagd. Bovendien heb ik
ook een systeem gevonden waarbij het logo
van Batman op de grond zal schijnen wan-
neer iemand in- of uitstapt. (lacht) Verder
zoek ik nog iemand die kan borduren. Ik
zou graag het Batmanlogo in mijn autoze-
tel plaatsen... En als je me intussen nodig
zou hebben, moet je maar je licht aanste-
ken. Dan is Batman daar.” (lacht)

“Met twee mensen hebben
we 3 à 4 dagen aan deze
wagen gewerkt”

OLIVIER AVERMAETE 

Een subtiel grapje op het zijraam : ‘protected by Batman', verwijzend naar de gelijkaardige
reclame van ruitherstellers of verzekeringsmaatschappijen. (Foto Tom)

Op de passagierszetel van de Batmobile zit een levensechte pop van Batman, de copiloot van
Bruno Despriet. (Foto Tom)

De Batmobile is zelfs
voorzien van een geper-
sonaliseerde nummer-
plaat (‘BATMAN-1’) en
een zelf uitgefreesd
Batmanlogo. (Foto Tom)
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Nieuw! Laat je verrassen door 
Herman & Vandamme
Verrassingsweek - Costa Brava (Spanje)
9 dagen All Inclusive
afreisdatum: 11/10/2014

€698,80 voor de 1ste persoon
€1,00 voor de 2de persoon
In deze prijs is inbegrepen:

- Vervoer per luxe Herman & Vandamme car & tweetalige begeleider
- 6 x overnachting in een driesterren Herman & Vandamme hotel, in een tweepersoonskamer 

met ontbijtbuffet, lunchbuffet, dinerbuffet
- Cava, wijn, nationaal bier, aperitief, cocktails, sterke dranken & likeuren, frisdranken, koffie & thee van 11-23u.
- Tapas, sandwiches, ijsjes, chips, croissants & pizza van 10-18u.
- Hotdogs en hamburgers van 12.30-14u.
- Uitgebreid Herman & Vandamme dagprogramma met uitstappen, workshops, proeverijen en 

andere activiteiten met onze gids, autocar & chauffeur
- Win een reis tijdens één van onze wedstrijden
- Uitgebreid Herman & Vandamme avondprogramma met muziek, dans en animatie
- En nog veel meer verrassingen... 

NIEUWE BROCHURE
HERFST/WINTER/LENTE

2014 - 2015
Nu beschikbaar op kantoor

Alle klanten krijgen 
de brochure per post

toegestuurd.
Nog geen klant, vraag er 

naar 056 41 11 11
DB660004H4

Voor info en andere bestemmingen:


