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Goedenavond iedereen, mijn naam is Geordy Bloem, ik ben General Manager van 

Lexus Nederland. Van harte welkom op dit bijzondere event!  

 

Hoe bijzonder dit event is, dát vertel ik straks. Allereerst wil ik iedereen hier 

bedanken voor hun aanwezigheid.  

 

De uitnodiging loog er niet om; wat jullie straks meemaken is echt Creating 

Amazing!  

 

Ik durf te stellen dat het nóg verbazingwekkender is dan het werkelijk 

fenomenale uitzicht dat we vanaf hier hebben op Amsterdam. 

 

De stad ligt letterlijk aan onze voeten. Een stad die bruist van de creativiteit, van 

controversen…een stad die telkens opnieuw weet te verbazen. Een stad die 

perfect past bij dit event, Creating Amazing.  

 

Je hoort wel eens: ‘The Sky Is The Limit’. Bij Lexus zeggen we liever: ‘The Sky Is 

Anything Bút The Limit!’  

 

Zoals bijvoorbeeld de NX SUV die rijdt op wielen volledig gemaakt van ijs?  

 

Een Lexus die helemaal uit karton bestaat? Inclusief het dashboard, het stuur en 

de wielen? En die rijdt?  

 

En zeker ook het hoverboard waarmee je boven het asfalt zoeft? Net als Marty 

McFly in de film ‘Back To The Future’? Check.  

 

Niets is onmogelijk als je “the sky niet als de limit ziet”. Lexus werd nog wel eens 

geassocieerd met saai, maar die dagen liggen echt definitief achter ons. 

 

Lexus is emotie, ons doel is je raken in je hart. Natuurlijk: als je zo gedurfd en 

expressief te werk gaat als Lexus, krijg je niet iedereen mee… 

 

Dat is ook niet erg…. Lexus is hét alternatief voor de gevestigde orde in het 

premium segment van de automarkt. Een alternatief dat je kiest vanuit passie en 



  

 

 

emotie, waarmee je je écht onderscheidt, waarmee je anders kiest dan de massa. 

Maar ja, dat moet je wel durven.  

 

Lexus heeft richting gekozen, qua eigengereid design, qua techniek en qua 

performance. We maken geen auto’s meer die in een hokje passen. We maken 

auto’s die juist ‘Out Of The Box’ zijn, gedreven door passie en Creating Amazing. 

 

Ons nieuwste bewijs wat betreft de gekozen richting Creating Amazing zie je hier 

vanavond: de gloednieuwe Lexus LC 500! 

 

‘Oh, een concept car, hoor ik je denken, een studiemodel. Gaat vast niet in 

productie. Mis! 

 

Zoals de auto hier staat, gaat-ie in productie. Deze auto rijdt volgend jaar 

gewoon op de Nederlandse wegen. 

 

Creating Amazing is precies wat de Lexus LC 500 belichaamt. Toen we het 

studiemodel in 2012 voor het eerst aan pers en publiek lieten zien, was een 

veelgehoorde reactie: waanzinnig, maar in productie? Nee, dat niet… onmogelijk. 

 

Nou, dus wel. Geloof het maar. Mensen vonden hem waanzinnig. Dus hebben wij 

hem gebouwd. Creating Amazing. 

 

Saai en Lexus in één zin? Gaat nooit meer gebeuren. En de Lexus LC 500 is nog 

maar het begin. Geniet van de avond, we hebben nog meer Creating Amazing 

voor u in petto. Geniet van het uitzicht. Maar vooral ook: geniet van de nieuwe 

weg die Lexus ingeslagen is….en wees voorbereid op nog veel meer Creating 

Amazing ! 

 

Ik wens iedereen namens het gehele Lexus team een geweldige avond toe. 
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