
VOLKSFEEST
Het stuurmansbal van 2014 wordt gevierd met hete hatchbacks, licht

gewichten, sportcoupés en een rallyspecial. Allemaal toegankelijke en 

oprecht fijne liefhebbersauto’s. Welke is het grootste feestnummer? 

TeksT Dries van Den elzen en Peter HilHorst  FoTograFie sytse Dijkstra en Freek Bottema

2014 SupErTEST

www.auTOViSiE.nL  |  4746  |  www.auTOViSiE.nL



e orAnje zon komt nog mAAr net boven 
de tribune uit, het vochtige asfalt glinstert in 
het fletse ochtendlicht en er klinkt mechanisch 
geroezemoes van stationair draaiende motoren. 
de pitstraat van het tt Circuit in Assen lijkt op 
een afgezet plein, waar de laatste stuiptrekkingen 
van een uitbundig buurtfeest plaatsvinden. Het 

tegenovergestelde is waar, de traditionele Super
test bereikt zijn finale fase. redacteuren drentelen 

ongeduldig om de auto’s heen en fotografen wachten 
op het juiste licht. met gedachtes vol indrukken van 

ga SnEL naar 
auTOViSiE.nL/
VidEO

de openbare weg kwamen we aan in het noorden, om de 
met potlood opgestelde rangschikking definitief met pen te 
kunnen bevestigen. de negen deelnemers vormen een rijtje 
waarin alles staat wat dit autojaar kleur heeft gegeven. Stijl
vol, bruut gespierd, ambitieus, ordinair en schreeuwerig. 
een bont gezelschap met hetzelfde doel: de titel van fijnste 
stuurmansauto van 2014 voor zich opeisen. dit negental kan 
daar stuk voor stuk aanspraak op maken. Het zijn gewel
dige sportmodellen die bereikbaar tot redelijk betaalbaar 
zijn. Auto’s die niet slechts door een clubje gefortuneerden 
gekocht kunnen worden, maar waarvan volksstammen 

’s nachts wakker liggen, twijfelend over het wel of niet reali
seren van de aankoop. dat zijn de deelnemers aan deze test. 
in het volgende Autovisienummer staat het tweede deel 
van de Supertest, met de supercars. 

dit jaar viel er veel te genieten. zo nu en dan zaten we op 
het puntje van de stoel, wachtend op de eerste rijindruk 
met een veelbelovende nieuwkomer. dat viel soms tegen, 
maar vaak was het beter dan waar we op gehoopt hadden. 
Was het niet door rauwe snelheid, dan wel door het breken 
met tradities. kwam het niet door de terugkeer van bepaalde 

merkwaarden, dan wel door een verrassend spannend weg
gedrag. Het heeft tot het volgende deelnemersveld geleid: de 
Alfa romeo 4C, Audi S1 Sportback, bmW m4 dCt, Cater
ham Seven 165, mini Cooper S, Peugeot rCz r, Seat Leon 
Cupra, Subaru WrX Sti en de volkswagen golf r nemen het 
tegen elkaar op. de volvo S60 Polestar en de bmW i8 hebben 
uitnodigingen gekregen, maar beide importeurs achtten 
deelname geen goed idee. Het kan de pret niet drukken. en 
uiteraard is onze gangmaker Peter kox weer van de partij, 
om met griezelige nauwkeurigheid de snelle rondetijden op 
het circuit te produceren. 

dE TESTErS 
Jaco BiJlsma

Hoofdredacteur met de 

meeste autovisie-dienst-

jaren en supertests ach-

ter zijn naam. Beschikt 

over een breed referen-

tiekader. Heeft een zwak 

voor de underdog.  

Peter Kox

onze vaste coureur voor 

de snelle rondetijden. 

Bloedfanatiek, foutloos, 

analytisch ongeëvenaard 

en in staat om in hooguit 

drie ronden het maxima-

le uit een auto te persen. 

Werner Budding

Breed georiënteerd en 

goed geïnformeerd. 

Kijkt vaak verder dan 

zijn rechterbeen lang is, 

ofwel: denkt lateraal. 

Houdt van power en ach-

terwielaandrijving. 

dries van den elzen

snelle redacteur met 

doeltreffende, altijd rake 

observaties. Heeft bijna 

overal een verklaring 

voor. eet, slaapt, loopt 

en rijdt zoveel mogelijk 

op de ideale lijn.  

Peter HilHorst

twaalf jaar ervaring als 

tester. Weet hoe een 

snelle rondetijd moet 

worden neergezet, maar 

gaat liever flink dwars 

om spectaculair over de 

finishlijn te komen.
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pETEr KOx OVEr dE caTErham SEVEn 165
Dit is nou een auto waarvan je helemaal niks verwacht als je ‘m ziet staan, want het ziet er 
natuurlijk niet uit, zo’n Caterham. Instappen is lastig, de cockpit is krap en 81 pk is nou niet 
echt iets om bang van te worden. Maar het blijkt gewoon een supergave auto te zijn, waar 
alle belangrijke dingen aan kloppen. Remmen, besturing, wegligging en de versnellingsbak 
zijn allemaal top. De balans is ongelofelijk. Er is geen grip, maar ook geen onderstuur of 
overstuur. De auto glijdt alleen maar over alle vier de wielen weg en is supermakkelijk te 
corrigeren. Goed, van het motortje hoef je niks te verwachten, maar ook dat valt me uit-
eindelijk niet eens tegen. Hij klinkt best geinig en maakt nog redelijk wat toeren. Je kunt in 
deze Caterham de Ramshoek tenminste vol gas nemen en dat is natuurlijk altijd leuk! 

caTErham SEVEn 165

standaard zit er wei-
nig op de caterham. 
de ‘deuren’ en de 
voorruit zijn opties. 
de stalen wieltjes 
uiteraard niet.

heeft. Pas bij 7000 omwentelingen per minuut 
bereikt hij zijn piekvermogen en de begren
zer hakt er pas 700 toeren later in. daarbij 
blèrt hij door de sidepipe vlak naast je oor een 
enthousiast roffeltje de wereld in. maar het 
plezier van deze Caterham rijden zit voor het 
overgrote deel in het onderstel en de bestu
ring van de auto. vermogen heb je niet, maar 
grip ook niet. een volstrekt perfecte balans en 
volmaakte connectie met de weg echter wel. er 
is geen onderstuur en alleen overstuur na grove 
provocatie. door scherp in te sturen met het 
gas er vol op, verliezen de achterwieltjes grip 
en kun je zelfs met maar 81 pk aan vermogen al 
leuke drifts maken. Hiervoor is wel de ruimte 
van een circuit nodig, omdat de starre achteras 
zonder sper op de limiet wispelturig reageert. 
Het exacte moment van loslaten laat zich niet 
altijd eenvoudig voorspellen. tegen het blok
keren aan remmen vergt enige gewenning. Het 
pedaalgevoel is super, maar de bandjes hebben 
zo weinig grip dat je niet hard hoeft te drukken 
om ze te laten gillen. elk minuscuul detail over 
de druk op de wielen dringt tot je handen door, 
omdat de besturing zelfs zonder bekrachtiging 
lichter is dan van de gemiddelde auto. en wat 

de CAterHAm Seven 165 iS voor de voL-
Le 100 ProCent ouderWetS genieten. 
met een ouderwets uiterlijk, een ouderwets laag 
prijskaartje en ouderwets weinig rijassisten
tiesystemen. núl, om precies te zijn. deuren, 
een voorruit, een dak, verwarming, interieur
bekleding of een reservewiel zijn er ook niet. 
Staar jezelf dus niet blind op die geweldig lage 
instapprijs, want als je zulke zaken nodig acht 
moet je ze gaan aankruisen op de optielijst. er 
is ook geen elektronica nodig om erachter te 
komen dat deze Caterham door het ontbreken 

van alle vormen van luxe en comfort, een van 
de meest involverende auto’s op de planeet is. 
Het is jijzelf, je stuurtje, vier stalen wieltjes met 
155sectie Avons eromheen en een enthousiast 
snorrend 660 cm3 driecilinder turbomotortje 
met handgeschakelde vijfbak in een buizen
frame. niets meer, niets minder. instappen is 
een klus die wat lenigheid vergt, maar als je 
benen eenmaal in de voetenbak zijn gegleden 
en de driepuntsgordel is vastgeklikt, dan zit je 
eigenlijk prima. op het eenvoudige dashboard 
zijn de twee belangrijkste meters goed te zien, 

zaken als oliedruk en temperatuur moet de 
passagier voorlezen. Het eenvoudige stuurtje 
staat recht voor je neus, de schakelpook steekt 
vlak ernaast in de middentunnel en de drie 
pedalen staan strak in het gelid voor je voeten. 
de basis voor een lekkere rit is gelegd. zoals je 
verwacht bij een klein motortje gaat de koppe
ling zo licht dat het lijkt of de kabel geknapt is. 
de bak biedt iets meer weerstand, maar dan 
wel van de fijne mechanische soort die je in een 
stuurmansauto verwacht. ook is de geleiding 
van de ultrakorte pookslagen nagenoeg perfect. 

deze 165 is specifiek ontworpen voor de 
japanse markt, waar auto’s met bepaalde afme
tingen en dit type motor belasting en parkeer
voordelen genieten in drukke steden. de k6A 
Suzukidriepitter is door Caterham weliswaar 
van de standaard 63 tot 81 pk gekieteld, maar 
écht snel wordt de 490 kilo lichte Seven er niet 
door. de sprint naar 100 km/h is in een nette 
zeven seconden geklaard, maar daarna rijd je 
al gauw tegen een muur van luchtweerstand. 
Het helpt dat de motor voor zover mogelijk het 
karakter van een natuurlijk ademende motor 

je niet voelt, zie je vlak vóór je door de open 
wielkasten. vanzelfsprekend komt de infor
matie van de starre achteras net zo ongefilterd 
door, maar dan via je zitvlak dat er slechts 
luttele centimeters van verwijderd is. met de 
wind door je haren en je ellebogen vlak boven 
het asfalt besef je al gauw dat er geen auto is 
die meer sensatie biedt voor dit geld. maar die 
ook weinig comfort en bescherming tegen de 
elementen heeft, waardoor de praktische inzet
baarheid tamelijk beperkt is. 

sPeciFicaties

caTErham SEVEn 165

prijs
€ 28.000,-- 

motor
drie-in-lijn, 660 cm3, turbo

transmissie
5-bak, achterwielaandrijv. 

maximum vermogen
81 pk/7000  min-1

maximum koppel
108 Nm/3400 min-1

specifiek vermogen
121,2 pk/l
specifieke massa
6,1 kg/pk
leeggewicht
490 kg
topsnelheid
160 km/h
acceleratie 0-100
6,7 s

‘ VErmOgEn hEb jE niET, grip OOK niET. 

EEn VOLSTrEKT pErFEcTE baLanS En 

VOLmaaKTE cOnnEcTiE mET dE wEg’

snelste ronde 2.19,78

2014

50  |  www.auTOViSiE.nL www.auTOViSiE.nL  |  51

SupErTEST



sPeciFicaties

aLFa rOmEO 4c

prijs
€ 59.650,-- 

motor
vier-in-lijn, 1742 cm3, turbo

transmissie
aut. 6-bak, achterw. aandr. 

maximum vermogen
240 pk/6000  min-1

maximum koppel
350 Nm/4000 min-1

specifiek vermogen
137,8 pk/l
specifieke massa
3,7 kg/pk
leeggewicht
895 kg
topsnelheid
258 km/h
acceleratie 0-100
4,5 s

rijden in de 4C is als een knalfeest waarop al 
je zintuigen zijn uitgenodigd. denk je even in 
hoe het voelt als je op zaterdagochtend de gara
gedeur opentrekt en de eerste zonnestralen van 
de dag de contouren van dit fotomodel op je 
netvlies projecteren. ook het netjes afgewerkte, 
minimalistische interieur laat er geen twijfel 
over bestaan: dit is geen auto voor poseurs, 
maar een puur op rijplezier gefocuste sport
wagen. de laatste twijfel daarover neem je weg 
door de 1750 tbimotor tot leven te wekken. Het 

pETEr KOx OVEr dE aLFa rOmEO 4c 
Zo op het eerste gezicht komt de Alfa 4C over als een soort luxe versie van een Lotus, maar het 
is eigenlijk echt een hardcore raceautootje met veel potentie. Als Alfa Romeo er een paar dingen 
aan verandert, kan het echt een topauto worden. Te beginnen met die veel te kleine stoelen. Het 
stuur is ook te glad en te dik en de schakelflippertjes op de achterkant zijn te klein. Het zou ook 
helpen als de toerenteller duidelijker laat zien wanneer je de begrenzer nadert. Op de stand van 
de pedalen en het gevoel in het rempedaal heb ik ook niks aan te merken. Maar op het onderstel 
wel. Er zit weinig rol in, maar hij duikt en steigert flink tijdens remmen en gas geven. Daardoor 
zit er teveel diagonale rol in de auto. Dat betekent dat de overstuurreactie bij het aanremmen 
en insturen te heftig is en je juist onderstuur krijgt als je op het gaspedaal gaat staan. Ook heeft 
de auto last van bumpsteer. Op zich is het niet erg dat er geen stuurbekrachtiging op de auto zit, 
maar als je moet corrigeren wordt die besturing daardoor wel erg zwaar.

aLFa rOmEO 4c
lijkt alsof Alfa romeo een versterker in plaats 
van een knaldemper heeft gemonteerd, om te 
verhullen dat deze italiaanse halfbloed ‘maar’ 
een viercilinder heeft. even rustig gas geven 
om de automatische koppeling beheerst aan te 
laten grijpen en je bent onderweg. 

dan blijkt al gauw dat gewoon met het ver
keer mee peddelen al een grotere belevenis is 
dan volgas over een circuit boenderen met een 
gemiddelde auto. een zegen voor de liefheb
ber die niet het talent of de behoefte heeft om 
elke keer de grens op te zoeken. elke stoot 
gas wordt beantwoord met een driestemmig 
concert van aanzuiggeluiden, motorgerommel 
en knetterende uitlaatpulsen. eerst overheerst 
het razende geluid van de intercooler die achter 
de linkerluchtinlaat in de flank is geplaatst, 
daarna neemt de ronkende uitlaat met z’n 
rauwe stem het stokje over en uiteindelijk hoor 
je alleen nog maar het haast industriële geratel 
van de motor. de snelheidssensatie is enorm 
door het uitstekende zicht op de weg waar je zo 

uitstekende Brembo’s 
en Pirelli-banden die 
speciaal ontwikkeld 
zijn voor deze 4c. 

linkerpagina: de stoe-
len zijn matig, zeker 

de niet verstelbare 
voor de passagier.

vlak boven zit. Het is alsof je op de punt van een 
vuurspugende raketslee bent gesnoerd met drie 
keer zoveel pk’s als de specificatietabel belooft. 
de cocktail van veel turbotrekkracht, een laag 
gewicht en korte versnellingen is verslavend, 
zonder het risico op een overdosis. maar dat 
geldt niet voor de gehele auto. de stoelen zijn 
beroerd en het geluidsvolume is zo hoog dat je 
na een uur razen, letterlijk suizende oren hebt.

Het kleine stuurtje is eerlijk gezegd wat te dik 
en te glad om lekker vast te kunnen grijpen. en 
wat je erdoor voelt, is ook niet helemaal wat we 
ervan verwachtten. rond de middenstand zit er 
een flink dood punt in, zodat het stuur niet in je 
handen spartelend vertelt hoe het wegdek eruit 
ziet en hoeveel druk er op de wielen staat. draai 
je daar voorbij, dan bouwt de installatie steeds 
meer weerstand op, tot een punt waarop het ei
genlijk allemaal te zwaar gaat. op de openbare 
weg heb je sowieso voortdurend het gevoel dat 
de 4C sterk op zijn voorwielen leunt. de achter
wielen zijn midcorner met geen mogelijkheid 

uit het gareel te krijgen. dus rem je diep de 
bocht in om de achterkant zonder belasting 
te houden, de auto te roteren en dankzij de 
grippende achterwielen weer vroeg op het gas 
te gaan. groot was dan ook onze verbazing 
toen de Alfa romeo 4C op het circuit een heel 
ander karakter bleek te hebben. Als het écht 
hard gaat en het uitstekende rempedaalge
voel wordt gebruikt om pas op het allerlaatste 
moment te remmen, dan duikt hij enorm op 
zijn neus en komen de achterwielen gevoels
matig los van de grond en willen ze met alle 
geweld voorbijkomen. de lijnen die je rijdt 
worden er een beetje rommelig van, maar het 

is wel verdraaid leuk om met de onrustige 4C 
te stoeien. glijdt de achterkant eenmaal onder 
je vandaan, dan moet je wel snel zijn om 
met de onbekrachtigde en ook nog indirecte 
besturing en het gaspedaal de juiste input te 
geven. Anders ga je onherroepelijk achter
stevoren. de Alfa romeo 4C is afgelopen jaar 
veel op de redactie geweest en heeft daar veel 
kritiek gekregen om zijn ongepolijste karak
ter. maar na de tracktime op Assen blijkt het 
in potentie een briljant circuitspeeltje te zijn. 
een kuipstoel, een rallystuur en een aftermar
ket onderstel zijn alles wat je nodig hebt om er 
een echte winnaar van te maken.

‘ diT iS gEEn auTO VOOr pOSEurS, 

maar EEn puur Op rijpLEziEr 

gEFOcuSTE SpOrTwagEn’

snelste ronde 2.00,48

2014
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sPeciFicaties

SEaT LEOn cupra

prijs
€ 35.300,-- 

motor
vier-in-lijn, 1984 cm3 turbo

transmissie
6-bak, voorwielaandrijving

maximum vermogen 
280 pk/5350  min-1

maximum koppel
350 Nm/1750 min-1

specifiek vermogen
143,7 pk/l
specifieke massa
4,6 kg/pk
leeggewicht
1295 kg
topsnelheid
250 km/h
acceleratie 0-100
5,8 s

pETEr KOx OVEr dE SEaT LEOn cupra
Het interieur is als altijd netjes afgewerkt, met mooie materialen en een goede zitpositie. Maar de 
stoelen zelf geven minder ondersteuning dan je van de vorm zou verwachten. Over het onderstel kan 
ik alleen maar positief zijn. De Cupra heeft een heel mooie, neutrale wegligging. Dat geeft ontzettend 
veel vertrouwen, zodat je er vanaf de eerste ronde hard mee kunt gaan. De besturing is ook prima. 
Direct, precies en met een goede weerstand. Over de aandrijflijn ben ik minder te spreken. Ik vind het 
vreemd dat de Leon een 100% sperrend differentieel heeft en soms tóch onderstuurd rechtdoor glijdt 
als je op het gas gaat. De motor pakt te traag op bij snel schakelen. De bak lijkt in eerste instantie fijn, 
want die werkt licht en precies. Zodra je écht snel gaat schakelen moet je versnellingen er soms echter 
‘in wringen’. Het rempedaal tenslotte vind ik echt niet goed. Het is meer degressief dan progressief. 
Dus eerst voelt het goed aan, maar als je doortrapt lijkt de auto juist minder goed te vertragen.

SEaT LEOn cupra
iS dit miSSCHien de LAngverWACHte 
SPortHAtCH vAn vAg die WéL engAge-
rend iS? Waarvan het esp wél uitgeschakeld 
kan worden en de achteras wél zelfstandig op 
excursie mag als hij geprovoceerd wordt? ja, 
dit is ‘m! eindelijk een Seat die zich met daden 
onderscheidt van zijn stalgenoten. maar waar
van het dna daadwerkelijk een overtuigende 
dosis technology to enjoy bevat. in grote lijnen 
dezelfde techniek als de golf gti met Perfor
mance Pack heeft, maar dan met een avontuur
lijkere fijnafstemming. dus inclusief onafhan
kelijke achterwielophanging en een 100% sper, 
aangevuld met meer pk’s, een stugger onderstel 
met variabele dempers en remmen waarvan 
de felrode kleur wordt gelegitimeerd door de 
stopkracht. onder het betrekkelijk alledaagse 
kloffie zonder opvallend spoilerwerk of louvres 
in de motorkap schuilt een auto waarvan een 
liefhebber het water in de mond loopt.

tijdens de eerste kilometers op de openbare 
weg gedraagt de Cupra zich zoals hij eruitziet. 
met het motormanagement en de dempers in 
de comfortstand zijn de teller die tot 300 gaat 
en het stuurwiel met contraststiksel en kleine 
badge de enige stille getuigen van het prestatie
potentieel. de switch naar de ‘Cupra’rijmodus 
brengt lichte verbetering. de cabine vult zich 
bij volgas met een kunstmatig, maar best aar
dig gecomponeerd ronkje en de dempers zetten 
zich voelbaar schrap. de besturing krijgt wat 
meer gewicht, maar blijft relatief licht en een 
tikkeltje gevoelloos. voer het tempo op en merk 
hoe het gewicht van de Cupra dan mooi ver
deeld blijft over de vier wielen. Het knokige ge
voel dat de mégane rS in zijn voortrein heeft of 
het voortdurend onrustige getrek aan het stuur 
van de Focus rS, heeft de Leon niet. daarmee 
ontbreekt ook een stuk beleving. omdat het 
sperdifferentieel ongemerkt zijn werk doet, heb 
je nooit het gevoel dat je aan het knokken bent, 
zoals in andere ‘hot hatches’. daarin voel je dat 
differentieel dichtklappen en de voorwielen 
wild zoeken naar tractie. de Leon gaat gewoon 
onverstoorbaar in de richting die je met het 
stuur bepaalt en blijft als een blok op de weg 
liggen. indrukwekkend, niet per se vermakelijk.

tot het moment dat je op het circuit verder
gaat. bij de eerste vroege proeverij op een 
vochtige baan trad hij op als rasentertainer. zo 
overstuurd als een achterwielaandrijver, maar 
wel precies even voorspelbaar in zijn reacties 
als altijd. de achterkant komt, maar komt 
beheerst en is altijd op te vangen met een stoot 
gas en een halve slag tegenstuur. op een droge 
baan valt de puzzel helemaal in elkaar. dan 
zorgen het uitgebalanceerde onderstel en de 
zuivere besturing ervoor dat je vanaf de eerste 
ronde een tempo rijdt dat voor je gevoel dichtbij 
de limiet zit. Het is vooral de vloeiende over

gang tussen de verschillende bochtfasen die 
indrukwekkend naadloos verloopt. Pas als je de 
grenzen echt opzoekt, begint de Leon tegen te 
sputteren. bij bliksemsnel opschakelen pakt de 
motor te traag op. en ook communiceert de ver
der prima schakelende bak dan niet altijd goed 
of een versnelling wel of niet is ingelegd. ook al 
blijven de remmen na tien snelle ronden vol gas 
goed vertragen, de doseerbaarheid wordt wel 
steeds minder. zo komt de Leon Cupra over als 
een auto waarin 99% van alle mensen zich kan 
vinden. de gemiddelde bestuurder zal dankzij 
het gepolijste karakter nooit weten wat de auto 
in zijn mars heeft en de echte stuurman weet 
dat hij van weinigen iets hoeft te vrezen op een 
circuit of een uitdagende weg. 

‘ dE gEmiddELdE bESTuurdEr zaL dOOr 

hET gEpOLijSTE KaraKTEr nOOiT 

wETEn waT dE auTO in zijn marS hEEFT’

snelste ronde 2.04,65

Wie de snelle nordschleife-ronde van Jordi 
gené uit de boeken wil rijden, moet het 
Performance Pack Black van 2495 euro 
nemen voor nog betere remmen, 19-inch 
wielen en sideskirts. en extra investeren in 
michelins Pilot sport cup 2-banden.
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sPeciFicaties

pEugEOT rcz r

prijs
€ 48.600,-- 

motor
vier-in-lijn, 1598 cm3, turbo

transmissie
6-bak, voorw. aandrijving
maximum vermogen

270 pk/6000 min-1

maximum koppel
330 Nm/1900 min-1

specifiek vermogen
169,0 pk/l
specifieke massa
4,6 kg/pk
leeggewicht
1255 kg
topsnelheid
250 km/h
acceleratie 0-100
5,9 s

in een ver verLeden WAS een Peugeot 
de mAAtStAF voor een SPortieve voor
wielaandrijver. maar ergens in de jaren negen
tig heeft het merk die eretitel af moeten staan 
aan renault en Ford. Het is aan de rCz r om 
de vlag te heroveren. geen taak die lichtzinnig 
dient te worden opgevat en daarom is uitbe
steed aan de motorsportafdeling van het merk. 
bekwame lui, waarvan je bij een make-over 
meer mag verwachten dan een spoilertje, een 
chippie en een verlagingskitje. onderstel en 
motor werden tot de laatste bout onder handen 
genomen, met het gevolg dat de rCz nu einde

geen enkel onderdeel is vergeten bij de trans
formatie van kappersrallyauto tot haarscherp 
scheermes. de Alconremmen hebben een 
stopkracht en een pedaalgevoel die voldoen 
aan de verwachtingen. enige achteruitgang 
in remprestatie hebben we gedurende een 
intensieve circuitdag niet kunnen ontdekken. 
maar omdat de pedalen zelf wat ongelukkig 
zijn geplaatst, is goed doseren en terugschake
len met tussengas lastig. dat vereist oefening. 
verder is de zitpositie in de knusse racekuipen 
goed. Laag in de auto, met het stuur en de pook 
dichtbij. door gebruik van fraai alcantara en 

pETEr KOx OVEr dE pEugEOT rcz r
Dit is voor mij wel de verrassing van de test. Ook al ziet hij er van buiten echt sportief uit, zodra 
je instapt verwacht je toch een typisch Franse, comfortabele GT. En dan ga je ermee het circuit 
op en blijkt het een verbazingwekkend sportieve auto te zijn. Misschien dat de achteras iets 
meer zou moeten meegeven, want die is nu wel erg stijf. Maar daardoor kun je de auto wel weer 
snel roteren en vroeg op het gas gaan. De voorwielen hebben dankzij het sper ruim voldoende 
tractie. Perfect is de RCZ R niet. De pedalen staan bijvoorbeeld niet geweldig. Ze hangen te 
hoog en staan te ver uit elkaar. Daardoor kun je het rempedaal moeilijk doseren en is terug-
schakelen ook lastig. Het schakelgevoel is wel top en dat voor een Franse auto! Het stuurgevoel 
is dan weer niet optimaal. Alsof je in een dikke oliebrij aan het roeren bent. Liever soepeler.

lijk de snelheid heeft die bij het bijna supercar
achtige uiterlijk hoort. ondanks zijn bizar hoge 
specifiek vermogen van 169 pk per liter is de 1.6 
tHP niet overdreven piekerig. overal tussen 
2000 en 6500 toeren beukt de motor er met 
hetzelfde enthousiasme tegenaan.

Het mechanische sperdifferentieel tussen de 
voorwielen moet overuren draaien om al dat 
geweld op het asfalt te krijgen, maar dat lukt 
voor het overgrote deel. Alleen bij wegtrekken 
uit een langzame tweede versnellingbocht kan 
het gebeuren dat beide wielen doorspinnen. 

pEugEOT 
rcz r 

rode stiksels is het interieur opgeleukt, maar de 
leeftijd van de auto schijnt er toch doorheen. 
Het grootste deel van het budget is duidelijk op
gegaan aan het verbeteren van de rijprestaties.

We hebben de rCz r eerder zeer capabel, 
maar voor sommigen te hard, te luidruchtig 
en te scherp genoemd om de mégane rS op de 
openbare weg naar de kroon te kunnen steken. 
die afstemming maakt ‘m juist perfect voor op 
het circuit. de rCz balanceert voortdurend op 
het randje van gevaarlijk los van achteren. Als 
de goodyear eagle F1banden niet op tempera
tuur zijn, moet je het reactievermogen van een 
profbokser hebben om de uitbrekende achter
kant op te kunnen vangen. is het rubber opge
warmd, dan is de balans perfect. de achteras 
is spijkerhard gedempt en verzet zich uit alle 
macht tegen rolbewegingen, waardoor de auto 
zich nooit echt lijkt te zetten en gevoelsmatig 
achter de voorwielen aanwaaiert. met het gas 
erop bepalen de voorwielen de koers. Het sper 
gaat dan op slot en in het stuur voel je tot op de 
graad nauwkeurig hoe de wielen onder de auto 
staan. met de rechtervoet kun je dan nauwkeu
rig bepalen hoeveel vermogen de voorbanden 
nog aankunnen voordat je uiteindelijk licht 
onderstuurd de bocht uitglijdt. de tractie is fe
nomenaal, onder meer omdat de stijve achteras 
nauwelijks inveert en het gewicht op de neus 
blijft rusten. tijdens de ‘turnin’ fase, als het 
sper nog open staat, ontbreekt het de besturing 
wel aan gevoel. er zit dan een taaie weerstand 
in die de communicatie vertroebelt. in de regen 
moet je oppassen óf het esp ingeschakeld hou
den. Als je tenminste langer plezier wilt houden 
van deze coupé, waarmee Peugeot zich net als 
vroeger weer met de beste voorwielaandrijvers 
ter wereld kan meten. 

‘ pEugEOT Kan zich nET aLS VrOEgEr 

wEEr mET dE bESTE VOOrwiEL-

aandrijVErS TEr wErELd mETEn’

snelste ronde 2.04,62

deze spoiler zorgt voor wenselijke sta-
biliteit op hoge snelheid. de thrillseeker 
die nog meer overstuur wenst, schroeft 
hem eraf. motor en remmen zijn vrij-
wel identiek aan het rallymateriaal van 
Kevin abbrings Peugeot 208 t16.
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sPeciFicaties

VOLKSwagEn gOLF r

prijs
€ 49.890,--  

motor
vier-in-lijn, 1984 cm3, turbo

transmissie 
aut. 6-bak, vierwielaandr.

maximum vermogen
300 pk/5500-6200 min-1

maximum koppel
380 Nm/1800-5500 min-1

specifiek vermogen
151,2 pk/l
specifieke massa
4,7 kg/pk
leeggewicht
1405 kg
topsnelheid
250 km/h
acceleratie 0-100
4,9 s

een PretPArk onder Het dAk vAn een 
rijtjeSHuiS, zo laat deze volkswagen golf r 
zich omschrijven. je moet goed kijken of het 
niet stiekem een gepimpte bluemotion is. Al
leen de achterzijde waarschuwt met vier uitla
ten je medeweggebruikers dat hij toch vooral 
serieus moet worden genomen. terecht, want 
op de openbare weg zijn er weinig auto’s 
die hem losrijden. Hij is compact, goed te 
plaatsen en met 300 pk en vierwielaandrijving 
in staat om altijd raak te schieten. Point and 
shoot, het is de manier om deze supergolf 
armpje te laten drukken met supercars. Hij 
tikt 100 km/h aan in minder dan vijf tellen en 
sprint dan vrolijk verder. de r is het topmodel 
van de reeks en dat is te zien in het interieur. 
de zitpositie op de geweldige stoelen is per
fect, het materiaalgebruik om van te smullen 
en de afwerking van het allerhoogste niveau. 
bovendien net zo goed inzetbaar als elke 
andere golf, want motor, bak, stuurbekrach
tiging en dempers laten zich over een breed 
spectrum verstellen. van saaie gezinsauto tot 
geagiteerde hot hatch.   

de golf r doet alles goed op straat, behalve 
er een showtje van maken. dat deed zijn 

stamvader, de r32, veel beter door het epische 
geluid van de schitterende vr6motor. Al
leen daarvoor ging je puur voor de fun al een 
blokje om. tijden veranderen, maar deze 
tweeliter viercilinder is ook een juweel. niet 
door zijn gekunstelde roffel, maar wel door 
de onophoudelijke trekkracht over het hele 
toerenbereik. Superfanatiek hangt hij niet aan 
het gas, eerder ‘dienstbaar sportief’. Hij zet 
sprintrecords terwijl je een telefoongesprek 
voert. zo gemakkelijk gaat het allemaal. voor 
het gros van de rrijders geen tekortkoming, 
maar juist dé reden om ervoor te kiezen. 
de liefhebber vindt dat hij te veel voor hem 
regelt. de dSgbak schakelt bijvoorbeeld 
met te weinig gevoel, de kickdown blijft altijd 
actief en de vierwielaandrijving verdeelt de 
aandrijfkrachten super. bladeren op de weg, 
nattigheid of andere gripverstorende factoren 
hebben nauwelijks effect op de prestaties. Hij 
kan altijd maximaal en dat geeft de gemid
delde bestuurder een onoverwinnelijk gevoel.

dat is een enorme verdienste, maar tevens 
zijn grootste zwakte. de golf r valt namelijk 
snel uit zijn heldenrol als je hem tot de limiet 
brengt. dan blijkt het een risicoloos afgestem

VOLKSwagEn gOLF r

pETEr KOx OVEr dE VOLKSwagEn gOLF r
Dit is weer een beetje terug naar de R32. Te veilig en met veel onderstuur erin. De achterkant 
doet ook te weinig. Het rempedaal is in eerste instantie sponzig en als je harder trapt dan remt 
ie beter. Maar ik kan hem niet zo laten stoppen als ik zou willen, daarvoor mis ik doseerbaarheid 
en gevoel. De auto stuurt wel goed en ik zit er ook lekker in. De motor is fantastisch als je naar 
de power kijkt, want hij trekt altijd. Je mist alleen de beleving en de bak blijft zelf schakelen. Als 
je gas lost, dan komt hij wel een klein beetje om. De motorrespons is niet goed, wannneer je op 
het gas gaat, gebeurt er eventjes helemaal niets. De R is langzamer dan de Peugeot en de Seat, 
dat zegt eigenlijk alles. Je rijdt altijd met onderstuur en dan is de lol er snel af. In een Volkswagen 
Golf R verwacht je meer sensatie. Een Golf GTI is feitelijk uitdagender om te rijden.

optisch is er nau-
welijks verschil met 
een golf Bluemotion, 
tenzij je er achter 
rijdt. Het interieur is 
wel erg zakelijk. zou 
die brute golf 400r 
er soms toch komen?

de auto. Hij remt wat zompig en reageert bij gas 
geven ook licht vertraagd op gaspedaal. zelfs 
in de racemodus is de demping nog te zacht, 
waardoor watervlugge reflexen niet tot het 
repertoire horen. Wanneer je de bocht induikt 
is er snel onderstuur en bij het weer uitkomen 
daarvan ook nog. Als er al iets van overstuur 
ontstaat door hem stevig te zetten, dan is het 
meer een vergissing die de vierwielaandrijving 
vervolgens snel corrigeert door de vooras flink 
te laten trekken. tenzij je op ijs belandt met 
deze golf, want dan kun je prachtige drifts 
neerleggen die altijd goed aflopen, zolang het 
gaspedaal maar naar beneden blijft. maar 

goed, het sneeuwt hier zelden en op gewoon 
asfalt weet hij nog geen 20% van dat spektakel 
te brengen. Hij stuurt desondanks wel beter 
dan de vorige r, maar veel gevoel zit er nog 
steeds niet in. de bekrachtiging is te nadruk
kelijk aanwezig, maar blijft wel altijd constant. 
dat is prima en de directe overbrenging van de 
besturing is dat ook, want je hoeft zelden over 
te pakken. maar om de een of andere reden 
komt het feest dat de golf r zou moeten zijn 
nooit helemaal los. je stapt vol verwachting in 
en stapt enigszins teleurgesteld uit. Het mag, 
nee het móét in het topmodel van de golfreeks 
eigenlijk stouter en ondeugender. 

snelste ronde 2.05,26

‘ hij zET SprinTrEcOrdS TErwijL 

jE EEn TELEFOOngESprEK VOErT, 

zO gEmaKKELijK gaaT hET aLLEmaaL’

2014
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sPeciFicaties

mini cOOpEr S

prijs
€ 30.681,-- 

motor
vier-in-lijn, 1998 cm3 turbo

transmissie
aut. 6-bak, voorw.aandr.
maximum vermogen

192 pk/4700 min-1

maximum koppel
280 Nm/1250 min-1

specifiek vermogen
96,1 pk/l
specifieke massa
6,0 kg/pk
leeggewicht
1150 kg
topsnelheid
233 km/h
acceleratie 0-100
6,7 s

vAn ALLe Auto’S die Hier meedoen iS 
de mini CooPer S WeLLiCHt Het minSt 
geConCiPieerd ALS Pure rijderSAuto. 
zo’n Cooper S is voor veel klanten toch vooral 
de duurste uitvoering van een hippe stadsauto. 
in het interieur kun je dat goed zien, want dat 
is met zijn ronde vormen en veel glimmers 
nauwelijks als sportief te karakteriseren. Wel 
goed gebouwd en comfortabel. de zitpositie is 
prima, de afleesbaarheid van de klokken ein
delijk ook. zoals in elke ‘bmW’ is het gaspedaal 
staand, niet hangend, en is de versnellingspook 
binnen handbereik geplaatst. Al is dat in deze 
versie met automaat minder van belang. dat 
mini zo’n automatisch schakelende versie heeft 
afgevaardigd is logisch. die is in nederland 

pETEr KOx OVEr dE mini cOOpEr S
Van zo’n Mini als dagelijkse auto kun je weinig zeggen. Het ziet er leuk uit, het steekt goed 
in elkaar en je zit er goed in. Voor dit type auto rijdt hij helemaal niet slecht. De achterkant 
stuurt precies genoeg mee en de balans tussen het ingaan van de bocht, de snelheid in het 
midden en de tractie bij het uitaccelereren is goed. Hij voelt meestal neutraal aan. De rem-
men en het stuurgevoel zijn ook voldoende. Jammer van die automaat. Totaal niet sportief 
en veel te traag in zijn reacties. Vreemd dat 192 pk zo langzaam aanvoelt, terwijl een der-
gelijk vermogen vroeger heel wat was. Je ziet dat zo’n auto in de loop van de jaren steeds 
beter wordt, maar dat hij doordoor ook zwaarder en minder spannend wordt. Het is eigenlijk 
tekenend voor de hele auto. Er is weinig op aan te merken, maar als ik ‘Cooper ’S hoor, ver-
wacht ik eigenlijk iets sportievers. 

mini cOOpEr S 
bijna hetzelfde geprijsd als de uitvoering met 
handbak, ook al zouden wij die (afgaand op 
eerdere ervaringen) subiet kiezen. de nieuwe 
handbak schakelt namelijk super en de auto
maat bepaald niet. bij normaal gebruik doet hij 
wat je van zo’n transmissie met koppelomvor
mer mag verwachten, maar zodra het tempo 
stijgt, kan hij het niet meer bijbenen. Com
mando’s van de flippers of schakelpook komen 
met een seconde vertraging door en de Cooper 
S schakelt zélf op als de toerenbegrenzer wordt 
aangetikt. Heel irritant als je vlak daarvoor zelf 
hebt opgeschakeld, want dan ga je dus twee 
versnellingen omhoog. de tweeliter turbomo
tor heeft 10 pk meer dan de oude 1.6, maar lang 
niet zo’n wild karakter en ook niet meer die 

rauwe racy soundtrack. Het vermogen komt er 
gedoseerd in, waardoor er minder snelheids
sensatie is dan vroeger.

dat komt overigens ook doordat de rest van 
de auto zoveel beter is geworden. oude mini’s 
hadden een ultradirecte besturing en stijve 
vering om de bestuurder een ‘gokart’gevoel 
te geven. maar dan zonder de bijhorende 
demping, zodat het comfort op een acceptabel 
niveau bleef. die gematigde demping maakte 
van de mini een stuiterbak waarvan je de 
achterkant lekker in het rond kon smijten, maar 
die te weinig carrosseriecontrole en tractie had 
voor een snelle rondetijd. Welnu, dat karakter 
is grotendeels verdwenen. de besturing is 

minder direct en heeft rond de middenstand 
een klein dood punt, wat het rijcomfort enorm 
ten goede is gekomen, maar de reactiesnel
heid niet. de vering is zachter geworden en 
zeker met de optionele variabele dempers is de 
demping prima voor elkaar. Het betekent echter 
wel dat de achterkant een stuk vaster is dan 
voorheen en alleen vlak na het insturen met gas 
los eventjes ‘om’ komt, waardoor de neus naar 
binnen kan worden gekregen. dat moment kun 
je verlengen door diep de bocht in te remmen, 
maar midcorner gaat de mini uiteindelijk toch 
op zijn zware neus hangen. neem je te veel snel
heid mee de bocht in, dan is er op een ruk aan 
de handrem na geen enkele mogelijkheid meer 
om de voorkant in de goede richting te krijgen. 

je kunt liften en insturen tot je ons weegt, maar 
onderstuur is het enige dat je krijgt. de in
gaande snelheid moet dus precies in orde zijn, 
dan kun je de prima tractie gebruiken om hard 
de bocht uit te accelereren. daarbij word je ge
holpen door een goed werkende elektronische 
sperfunctie, die zoals altijd het nadeel heeft 
dat je er de remmen na enkele ronden al mee 
warm stookt, waardoor fading optreedt. op de 
openbare weg zul je daar vermoedelijk minder 
last van hebben en zijn de remmen prima opge
wassen tegen de 1150 kilo die de Cooper S met 
automaat op de weegschaal brengt. voor deze 
Cooper S is het circuit dan ook een stapje te 
hoog. daarvoor komt later in zijn levenscyclus 
ongetwijfeld een john Cooper Works en mis
schien zelfs meer. tot die tijd is de Cooper S als 
vanouds een leuk straatracertje, met voor het 
eerst genoeg comfort voor lange ritten.

de snelheidsmeter zit nu 
op de centrale plaats, of 

had bij de cooper s de 
toerenteller daar moeten 

staan? Hoe dan ook: echte 
circuitfanaten moeten 

wachten op de John
cooper Works-versie.

‘ dE SnELhEidSSEnSaTiE iS mindEr dan 

VOOrhEEn, dOOrdaT dE rEST Van dE 

auTO zOVEEL bETEr iS gEwOrdEn’

snelste ronde 2.10,69
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sPeciFicaties

audi S1 SpOrTbacK

prijs
€ 39.900,--  

motor
vier-in-lijn, 1984 cm3, turbo

transmissie
 6-bak, vierwielaandrijving

maximum vermogen 
231 pk/6000 min-1

maximum koppel
370 Nm/1600-3000 min-1

specifiek vermogen
116,4 pk/l
specifieke massa
5,7 kg/pk
leeggewicht
1315 kg
topsnelheid
250 km/h
acceleratie 0-100
5,9 s

pETEr KOx OVEr dE audi S1
Lekker wendbaar, ook door zijn korte wielbasis. Het onderstel kan meer pk’s aan. De 
achterkant komt progressief en snel om tijdens het insturen, waardoor het goed bruik-
baar is. Op het moment dat je gas geeft, is het echter klaar en rijdt hij als een voorwiel-
aandrijver. Dan wil de S1 meteen gaan ondersturen, hij zou dan iets neutraler mogen 
blijven. De motor is qua snelheidsbeleving niet speciaal. Met de bak is niets mis, maar 
de schakelwegen zijn te lang en als je gas geeft na het opschakelen is de respons niet 
echt lekker. Terwijl dat heel belangrijk is in de communicatie met de auto. Alsof hij heel 
even twijfelt. Je zit verder goed en de auto stuurt prima. De remmen zijn dik in orde 
en verder vind ik het ook een leuke auto. Hij zit tussen de Seat en de Peugeot in qua 
onderstel. Sportief qua karakter, maar het heeft niet te veel rolgeluiden en stugheid. 

audi S1 SpOrTbacK

iets meer steun voor 
het bovenlichaam is 
wenselijk. de peda-
len staan te ver naar 
het midden van de 
auto door de grote 
wielkuipen. een dsg-
bak is niet leverbaar, 
want de versie die 
tegen het hoge koppel 
bestand is, past niet.

dan hebben we de kritiekpunten wel gehad 
op deze pocketrocket. Het is namelijk een 
vermakelijke hatchback. de besturing is licht, 
zeer precies en biedt voldoende gevoel om goed 
geïnformeerd te blijven aan het stuur. door 
zijn korte wielbasis is het een uiterst wendbare 
auto, die gemakkelijk van richting verandert. 
de tractie is formidabel door de vierwielaan
drijving, want de Haldexkoppeling kan maxi
maal sperren en alle aandrijfkrachten op één 
as overbrengen! verwacht echter niet dat het 
daarmee een óversturende achterwielaandrij
ver kan worden. de efficiëntie overheerst, maar 

ruimte om te spelen is er zeker 
door het volledig uitschakelbare 
esp. met het gas erop is de S1 
neutraal tot onderstuurd, maar 
ván het gas is het een spektakel
maker. Hij doet namelijk wat een 
rallyauto moet doen: heel goed 
insturen. zodra je afremt, terug
schakelt en instuurt, etaleert hij 
zijn sterkste punt. Hij roteert 

heel makkelijk door de uitbrekende achterkant 
die de neus dan perfect richting de apex duwt. 
Stuur je fluks in, dan ga je zelfs behoorlijk 

WoeSt, WiLd, ruig en nAuWeLijkS te 
ControLeren. die woorden kleven aan 
de combinatie Audi en S1. beelden van een 
vuurspuwend groep bmonster dat door een 
haag van uitzinnig publiek flitst, komen bij de 
rallyliefhebber naar boven. ‘S1’ is dé doop
naam voor het gevaarlijkste dat Audi ooit heeft 
geproduceerd voor de rallysport: de Sport 
Quattro S1. gevaarlijk is de huidige S1 zeker 
niet, want hij klopt van voor tot achter. ja, hij 
weet zelfs te verrassen. niet door zijn uiterlijk, 

hoewel het een leuk ding is om te zien met 
zijn vier uitlaten, een flinke dakspoiler, grote 
wielen en één grote luchtinlaat als grille. in 
het interieur spat de exclusiviteit er niet vanaf, 
maar een cadeaugevoel geven de mooie mate
rialen zeker wel. Het gaat bij dit A1topmodel 
om andere zaken. op de openbare weg moet 
je namelijk met serieus spul komen om de S1 
partij te kunnen bieden. Superefficiënt brengt 
hij door zijn vierwielaandrijving 231 pk en 370 
nm op het asfalt, zonder een spoor van rubber 

achter te laten. Het is een ongehoord snelle 
machine, zeker bij snelheden tot 80 km/h. 
met behoud van voldoende comfort, want een 
stuiterbak is het ondanks de korte wielbasis 
en grote wielen niet. de tweeliter viercilinder 
produceert een sportieve brom, raast door zijn 
toeren en vliegt door de korte versnellingen. je 
moet de schakelhand tijdens het accelereren 
continu op de pook houden. niet alles aan de 
aandrijflijn is even geweldig, de gasaanname 
van de turbomotor is bijvoorbeeld niet heel erg 

scherp en hoewel de versnellingsbak lekker 
precies schakelt, zijn de schakelwegen te lang 
voor écht vlotte gangwisselingen. ook de 
zitpositie is voor verbetering vatbaar. door de 
grote wielkuipen zijn de pedalen te ver naar 
rechts geplaatst. de koppeling bevindt zich 
bijna recht onder de stuurkolom, waardoor je 
als een banaan achter het stuur zit. bovendien 
zitten de stoelen prettig bij normaal gebruik, 
maar tijdens het sporten is meer zijdelingse 
steun wenselijk. 

dwars in de S1 en is tegensturen nodig om hem 
op te vangen. of gasgeven, maar dat betekent 
direct het einde van de pret. Als een schoolbel 
die het speelkwartier beëindigt. eigenlijk is hij 
net iets te veilig afgestemd, want de vierwiel
aandrijving haalt hem te snel uit het overstuur 
en dan is de spanning voorbij. maar wat zijn 
we positief verrast door de S1 Sportback. een 
supergoed compromis tussen alledaagse bruik
baarheid en prikkelende sportiviteit. 

snelste ronde 2.06,92

‘ Op dE OpEnbarE wEg mOET jE mET 

SEriEuS maTEriaaL KOmEn Om dE  

audi S1 parTij TE KunnEn biEdEn’
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bmw
m4 dcT

sPeciFicaties

bmw m4 dcT

prijs
€ 106.358,-- 

motor
6-lijn, 2979 cm3, twinturbo

transmissie
aut. 7-bak, achterw. aandr. 

maximum vermogen
431 pk/5500-7300 min-1

maximum koppel
550 Nm/1850-5500 min-1

specifiek vermogen
144,7 pk/l
specifieke massa
3,5 kg/pk
leeggewicht
1512 kg
topsnelheid
250 km/h
acceleratie. 0-100
4,1 s

de bmW m4 HeeFt tWee totAAL ver-
SCHiLLende geziCHten. Het is een stoere 
me’er die in zijn vrije tijd graag de eendjes 
voert. zet het rijprogramma in Comfort en je 
kunt hem probleemloos aan iedereen mee
geven. Het is dan een stug geveerde, tikje 
luidruchtige 435i. maar selecteer Sport+ om 
toegelaten te worden in de huidige mwereld en 
je herkent de braverik niet meer terug. de dem
pers worden stug, de besturing zelfs een tikkel
tje te zwaar en de zesinlijn een wereldmotor. 
Hij klinkt wat monotoon (via de speakers), 
maar de turbomotor weet voor de rest danig te 

imponeren. de gasrepons is vlijmscherp, hij 
sleurt er verschrikkelijk hard aan en de zeven
traps versnellingsbak met dubbele koppeling 
schakelt subliem. de acceleratie is absurd en 
verliest nooit iets aan hevigheid, het is bijna 
vergelijkbaar met de nissan gtr. ook zo’n 
koppelbeul die vanaf lage toeren extreem veel 
trekkracht heeft. daarin schuilt voor drifters 
een enorme aantrekkingskracht én uitdaging. 
Het koppel van 550 nm kan de achterbanden 
namelijk bij altijd in lichterlaaie te zetten. de 
kunst is wel om de regie stevig in handen te 
nemen: met een vette streep gas de auto dwars 

zetten, dan even wachten om de sliphoek te 
stabiliseren en vervolgens met stoten van het 
rechtervoet door de bocht glijden. geweldig als 
het lukt, maar je moet ervaren zijn om al het 
geweld te controleren. 

de m4 koop je vooral om serieus hard mee 
te gummen op de nordschleife of gewoon op 
een schitterende stuurmansweg. daarop is 
hij zeer goed afgestemd. vering en demping 
zijn prima voor elkaar, waardoor de koetsbe
wegingen goed gecontroleerd worden. Het 
achterste subframe is zonder rubbers aan de 

carrosserie geschroefd, waardoor je letterlijk 
alles voelt. de vooras geeft ook een goede 
feedback en dat compenseert het gebrek aan 
stuurgevoel. de besturing is wel lekker direct 
en consistent in gewicht, maar gedetailleerde 
informatie over de stand van de voorwielen 
zit er nauwelijks in. gelukkig beschikt de m 
over een schitterend communicatief en fraai 
uitgebalanceerd chassis. onverstoorbaar weet 
hij telkens weer de neus binnen te krijgen, met 
een simpele stuurbeweging heb je de lijn te 
pakken. natuurlijk onderstuurt hij bij een te 
hoge entreesnelheid, maar nooit veel. de bocht 
inremmen lukt niet, doordat de elektronische 
remkrachtverdeling meer remkracht naar 
achteren stuurt om de auto stabiel te houden. 
zeer gewenst op de Autobahn, maar niet op 
het circuit. uitstekend vertragen doet hij wel 
en ook het pedaalgevoel is erg goed. zodra je 
in de bocht zit en op het gas gaat, gooit hij veel 
van het opgebouwde krediet van tafel. met 
alle hulpmiddelen aan, gebruik je slechts 50% 
van zijn potentieel, met alle systemen uit is het 
bijna ondoenlijk om zuiver te rijden. je kunt de 
gekozen lijn midcorner nauwelijks trimmen of 
corrigeren met het gaspedaal. Het gripverlies is 
abrupt en daardoor moeilijk om op te anticipe
ren. Het koppel laat zich zo lastig doseren dat 
de achterbanden vrijwel direct doorslaan en de 
auto nauwelijks meer vooruit wil, maar vooral 
opzij. een spectaculair gevecht tegen overstuur. 
Het ontbreekt de m4 simpelweg aan tractie, 
waardoor hij het goede, eerste deel van de 
bocht niet kan verzilveren met een spetterende 
exit. misschien is een uitklappende spoiler voor 
meer downforce op de achteras wel wat de m4 
nodig heeft. of (we durven het bijna niet te zeg
gen) vierwielaandrijving. nu ben je niet in staat 
om het geweldige chassis volledig te benutten. 

pETEr KOx OVEr dE bmw m4
Koppel genoeg, maar moeilijk doseerbaar. BMW’s voelen erg zwaar aan tegenwoordig, maar 
gaan wel verschrikkelijk hard. Je moet de M4 rechtzetten en dan op het gas gaan. De banden 
vormen de sterkst limiterende factor. Dit is wel heel extreem. Je moet zelfs in de derde en vier-
de versnelling shortshiften, soms zelfs twee versnellingen, anders blijft hij gaan. De auto blijft 
ook zeer goed remmen voor een dergelijk zware auto. Hij stuurt goed in, de neus gaat gewoon 
naar de apex, maar daarna is het over en ben je alleen maar aan het vechten tegen overstuur. 
Het remmen en het insturen zijn het belangrijkste op het circuit en dat doet hij goed. De fase 
daarna is de bocht normaal gesproken voorbij, maar in de M4 begint het dan pas. Het lijkt net 
alsof je in de regen rijdt. Geen tractie! De motor is verder prima. De respons is top en de bak 
schakelt goed. Een auto met heel veel potentieel, maar dat kan nu niet worden benut.

de carbon-keramische 
remschijven zijn voor 
straatgebruik niet nodig, 
maar wie geregeld het cir-
cuit opgaat, kan niet zon-
der. Kost wel acht mille.

‘ hET OnTbrEEKT dE m4 aan TracTiE, 

waardOOr hij hET gOEdE EErSTE dEEL 

Van dE bOchT niET Kan VErziLVErEn’

snelste ronde 1.58,42
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sPeciFicaties

Subaru wrx STi

prijs
€ 75.995,--

motor
4 cil. boxer, 2457 cm3, turbo

transmissie
6-bak, vierwielaandrijving

maximum vermogen 
300 pk/6000 min-1

maximum koppel
407 Nm/4000 min-1

specifiek vermogen
122,1 pk/l
specifieke massa
4,9 kg/pk
leeggewicht
1482 kg
topsnelheid
255 km/h
acceleratie 0-100
5,2 s

StronteigenWijS en dAArdoor Heer-
Lijk inCorreCt. We zijn na al die jaren nog 
steeds fan van deze recalcitrante japanner. 
Hij ziet er onveranderd uit alsof je zojuist van 
een rallyproef af komt denderen. uitgebouwde 
wielkasten, een steiger als achterspoiler, goud
kleurige wielen en vier polsdikke uitlaten. een 
held is het, maar wel eentje die zich zelden in 
het openbaar vertoont. de ‘bv nederland’ straft 
hem genadeloos af voor zijn exorbitante Co2
uitstoot met als gevolg dat hij bijna 76.000 euro 
kost! een bedrag dat geen mens neerlegt voor 
de Subaru. of je moet idolaat van het eigenzin
nige merk zijn. je bent echter van aandacht 
verzekerd. reken erop dat je bij elk stoplicht 
wordt uitgedaagd en dat je elke keer wint. de 
WrX komt buitenaards snel van zijn plek. 
Sneller zelfs dan de mcLaren 650S! tot 50 km/h 
weliswaar, maar toch. de viercilinder boxer 
heeft een ouderwets groot, maar wel charisma
tisch turbogat. Hij heeft minimaal 3500 toeren 
per minuut nodig, voordat er genoeg uitlaatgas 
wordt geproduceerd om het schoepenwiel op 
toeren te blazen. Hij geeft dan wel die karak
teristieke ‘trap in de rug’ en hangt hoog in de 
toeren messcherp aan het gas. onder applaus 

Subaru wrx STi
van vier horizontale liggende zuigers, die een 
aanstekelijke roffel voortbrengen. de versnel
lingsbak is hakerig tijdens bliksemsnelle acties, 
maar geeft wel veel gevoel.    

Het is makkelijk om de WrX tot op het bot af 
te kraken. de prijs is krankzinnig voor wat je 
krijgt. Het interieur bestaat uit gedateerde ma
terialen, de geluidsisolatie is vergeten en je zit 
op fijne stoelen, die alleen veel te hoog staan. er 
is genoeg om op af te knappen, maar zoek het 
juiste decor op en hij eist de hoofdrol voor zich 
op. Hij glorieert op smalle, hobbelige wegen 
met lange bochten, het liefst vies van de mod
der en drijfnat van de regen. Het onderstel is 
niet keihard, absorbeert oneffenheden doelma
tig en zolang de stuuruitslag niet te groot wordt, 
is het gevoel prima. Hij voedt het vertrouwen, 
streelt het ego en zet zijn bestuurder op de 
hoogste plek van een nietbestaand erepodium. 
daar schittert hij met zijn enorme grip, de on
breekbare tractie en een communicatief onder
stel. op elke andere plek valt hij enorm tegen. 
de tegendruk van de besturing fluctueert bij 
veel uitslag en onder vollast. bovendien is het 
weggedrag te veel afgestemd op voorspelbaar

heid onder moeilijke condities. Prima, maar 
daardoor voelt hij bij griprijke omstandigheden 
te veel aan als een voorwielaandrijver. op het 
circuit ben je er dan ook na een paar rondjes 
op uitgekeken. Hij draait niet scherp de bocht 
in en gaat snel over van neutraal naar onder
stuur. zonder dat je daar met gas of rempedaal 
veel aan kunt veranderen. dat hoort niet in 
een straatlegale rallyauto. overstuur is er op 
asfalt nauwelijks te krijgen, eerder met gas los 
dan met de klepel vol in het tapijt. maar uit de 
hand lopen doet het nooit, daar is echt gravel 
of sneeuw voor nodig. met de verschillende 
differentieelsettings kun je de nadruk iets meer 
op de achteras leggen, waardoor hij puntiger 
instuurt en onderstuur langer wegblijft. maar 
van een lekker bruikbaar ‘losse kont’, zoals de 
Sti’s vroeger hadden, is helaas al jaren geen 
sprake meer. Het weggedrag van de WrX Sti 
begint steeds meer op dat van een veilig onder
stuurde Audi van tien jaar geleden te lijken. een 
voor de liefhebber jammerlijke constatering. zo 
is de poppig ogende Audi S1 uitdagender om te 
rijden dan de ruig uitziende Subaru. dat zegt 
genoeg, zo niet alles. de actieheld dreigt een 
karikatuur van zichzelf te worden.       

snelste ronde 2.08,49

‘ hij gLOriEErT Op SmaLLE, hObbELigE 

wEgEn mET LangE bOchTEn, LiEFST 

ViES Van dE mOddEr En drijFnaT’

pETEr KOx OVEr dE  
Subaru wrx STi
Het sportieve is er wel af, want je zit 
gevoelsmatig drie meter boven de grond. De 
WRX schakelt fijn als je wegrijdt, maar als 
je dan snel wilt schakelen gaat de pook er 
niet in. Ik moet het stuur overpakken, omdat 
het te vlak staat, anders kan ik er niet meer 
goed bij. De stuurbekrachtiging is niet con-
sistent. Als je gaat uitaccelereren en op de 
kerbstones komt, wordt hij soms ineens heel 
zwaar. Rond 4000 toeren hangt hij heel 
goed aan het gas. Hij is te veilig bij de bocht 
ingaan, waardoor hij niet agressief instuurt. 
Op het gas is er ook alleen maar onderstuur. 
De remmen zijn in orde, maar de vertraging 
is niet echt bijzonder. Je mist een scherpe 
bite. Hij remt wel goed en met gevoel, maar 
is te veilig afgestemd, het lijkt bijna alsof je 
in een voorwielaandrijver rijdt. Zeker tijdens 
het uitaccelereren. De WRX STi is geen 
slechte auto, maar met zo’n wilde uitstraling 
moet hij eigenlijk nog wat meer bieden. 

gouden wielen, grote spoiler en 
een enorme luchtinlaat. maar hij is 
minder ruig dan hij eruit ziet.

2014SupErTEST

66  |  www.auTOViSiE.nL www.auTOViSiE.nL  |  67



meetgegevens

a
L

F
a

 r
O

m
E

O
 

4
c

a
u

d
i  

S
1

 S
p

O
r

T
b

a
c

K

b
m

w
  

m
4

 d
c

T

c
a

T
E

r
h

a
m

 
S

E
V

E
n

 1
6

5
*

m
in

i  
c

O
O

p
E

r
 S

p
E

u
g

E
O

T
 

r
c

z
 r

S
E

a
T

  
L

E
O

n
 c

u
p

r
a

S
u

b
a

r
u

  
w

r
x

 S
T

i

V
O

L
K

S
w

a
g

E
n

 
g

O
L

F
 r

acceleraties(s)
0-50 km/h 1,9 2,1 1,9 2,9 2,5 2,6 1,5 1,8

0-80 km/h 3,2 4,1 3,2 5,1 4,5 4,5 3,6 3,5

0-100 km/h 4,5 5,8 4,2 7,2 6,2 6,1 5,4 4,9

0-120 km/h 5,9 7,8 5,5 9,4 7,9 7,7 7,4 6,3

0-140 km/h 7,9 10,6 7,0 12,3 10,5 10,2 10,4 8,7

0-160 km/h 10,1 13,6 8,8 16,6 13,1 13,5 13,6 11,3

0-180 km/h 12,9 18,1 11,0 22,5 17,0 16,0 18,4 14,6

0-200 km/h 16,6 23,4 13,6 30,7 21,4 20,7 23,6 18,9

80-120 km/h 2,7 3,7 2,3 4,3 3,4 3,2 3,7 3,3

100-200 km/h 12,1 17,6 9,4 23,5 15,2 14,6 18,2 14,0

remweg (m)
100-0 km/h 34,9 35,5 35,2 36,5 35,7 33,6 37,1 35,6

* De Caterham kon wegens het ontbreken van een 12V-aansluiting voor de apparatuur niet worden gemeten.

dE uiTSLag 
Wegen, meten, discussiëren, overtuigen en beslissen. de 
bevindingen van een supertest moet rijpen, groeien en bezin-
ken. om uiteindelijk als liefhebbers tot een nuchter besluit te 
komen. ditmaal niet vanaf onze thuisbasis in zandvoort, maar 
uit het hoge noorden. Het prachtige tt circuit van assen is 
nog geschikter dan zandvoort voor dit soort werk. omdat het 
drentse motorcircuit fouten niet meteen genadeloos afstraft 
door grote grindbakken. maar ook het karakter van de baan is 
anders dan zandvoort. assen is een minder technische baan 
en op het vlakke asfalt met zijn vele vloeiende bochten draait 
alles om grip en tractie. maar we kijken verder dan alleen het 
circuit. op de openbare weg zoeken we naar de balans tussen 
inspirerende sportiviteit en acceptabel comfort. Het is makke-
lijk om op één punt te scoren, maar juist de perfecte mix doet 
een auto van goed naar uitstekend stijgen. Het doorslaggeven-
de criterium is puur rijplezier. niet alleen voor de veeleisende 
professional, maar ook voor de goedwillende amateur. daarom 
weegt ook de inzetbaarheid van het potentieel zwaar mee en 
uiteraard value for money. Het resultaat staat hiernaast. 

hET ScOrEbOrd

aLFa rOmEO 4c

Het zijn de extremen die het karakter 

bepalen. De herrie en het weggedrag met 

handleiding schrikken af. Het uiterlijk en 

de rijbeleving zijn aantrekkelijk. Daardoor 

is het een delicatesse die niet door ieder-

een zal worden gepruimd, maar door de 

echte connaisseur worden gewaardeerd.

suBaru Wrx sti

Alleen onder bijzonder moeilijke omstan-

digheden nog bijzonder. Voor de rest 

geen schim meer van de ruige rallyspecial 

die hij ooit was. Onbetaalbaar door ‘pre-

historische’ motor.

audi S1 SpOrTbacK

Verrassend leuke rijdersauto. Weet 

bocht ín zelfs de rallycrack te boeien. In 

het vervolg iets te serieus om hoger te 

eindigen. Wonderlijk competent pretpak-

ket, het hele jaar door. Leuk voor hem 

en ook voor haar.          

volKsWagen golF r

Op de weg nauwelijks verslaanbaar. 

Haalt zeldzaam hoog rendement uit 300 

pk door vierwielaandrijving en DSG-bak. 

Dat is zijn kracht en tevens zijn zwakte. 

Hij mist een ondeugend randje om echt 

spannend te worden.

caTErham SEVEn 165

Vergeten wat echt autorijden ook alweer 

betekent? Ga dan een blokje om met 

deze Caterham en ervaar hoe het is 

om écht een onderdeel van de auto te 

worden. Gebrek aan vermogen wordt 

gecompenseeerd door een prachtige 

balans. De prijs is laag.

SEaT LEOn cupra 
Waanzinnig goede allrounder. Een auto 

waarin de gemiddelde automobilist 

levenslang kan rijden, zonder dat hij in 

de gaten heeft wat het ding allemaal 

kan als je echt gaat pushen en het ware 

talent van de Cupra ontdekt. 

bmw m4 dcT
Een feestnummer dat zich moeilijk tot 

de orde laat roepen. Een beest van een 

aandrijflijn, vastgeklonken in een geweldig 

communicatief chassis. Mist tractie om al 

zijn sterke punten te verzilveren. Er zit veel 

meer in dan er nu uitkomt. Droomgereed-

schap voor de geoefende drifter. 

pEugEOT rcz r 

Een ijzersterke comeback in de 

wereld van de écht sportieve 

auto ś. Onder het overgestileerde 

uiterlijk schuilt sensationele 

autosport knowhow. Je leest niet 

alleen in de folder dat Peugeot 

Sport een leidende rol heeft 

genomen in de ontwikkeling, 

je voelt het werkelijk in al zijn 

vezels. Ligt op de weg als een 

toerwagen en reageert ook zo. 

mini cOOpEr S
De Cooper S is niet de ultieme stuurmans-

versie van de Mini. Dat zal de John Cooper 

Works of een nog extremere variant worden. 

De Cooper S is een fijne en vermakelijke auto 

voor alledag, maar geen liefhebbersobject.
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alfa 4c 2.00,48 192,91 100,01 83,49 49,61 194,51 106,21 123,69 104,33 97,26 87,44 205,91 153,68 86,87
audi S1 Sportback 2.06,92 176,70 98,93 83,25 48,38 178,90 105,97 120,22 101,22 97,25 88,62 188,77 153,32 86,12

bmw m4 1.58,42 204,47 95,28 87,55 47,78 211,46 108,32 123,44 105,38 94,93 88,51 220,54 160,56 88,05
caterham Seven 165 2.19,78 n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b

mini cooper S 2.10,69 169,40 97,43 86,71 47,76 170,60 114,29 119,75 102,32 95,40 86,56 180,74 151,53 83,74
peugeot rcz r 2.04,62 180,90 100,80 91,87 52,63 185,11 104,57 113,71 107,83 97,84 89,33 195,71 152,90 82,32

Seat Leon cupra 2.04,65 182,83 96,14 85,11 51,06 188,66 105,27 118,13 108,13 99,89 89,57 197,38 154,88 86,04
Subaru wrx STi 2.08,49 174,16 87,64 87,13 49,03 174,99 109,74 119,23 105,31 97,22 86,72 184,34 152,26 87,51

Volkswagen golf r 2.05,26 185,02 92,29 78,41 46,75 189,77 107,95 119,03 98,37 97,10 83,51 199,19 152,79 80,88
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LapTimES
de m4 is het snelst, met minimaal 130 pk meer 
en sportief Pilot super sport rubber. opval-
lend is ook de relatief snelle rondetijd van de 
golf r, ondanks dat hij in bijna alle bochten het 
langzaamst is. de Wrx is met evenveel vermo-
gen 3,25 seconden langzamer! de uitstekende 
grip en balans van de rcz r en de leon cupra 
zorgen ervoor dat die twee ongeveer even snel 
zijn en in vrijwel alle langzame en medium snelle 
bochten de hoogste snelheden noteren. de nega-
tieve uitschieter van de Peugeot in bocht 4 en 5 
is te wijten aan het feit dat Peter Kox hem daar 
wel heel erg netjes tussen de lijnen hield. Bij de 
abnormaal hoge snelheid van de mini in dezelfde 
bocht, ging hij juist vol over de kerbs. vanwege 
het ontbreken van een 12v-aansluiting hebben 
we de caterham met de hand geklokt.

rangLijST
pETEr KOx
1. Peugeot rcz r

2. audi s1 sPortBacK

3. mini cooPer s

4. BmW m4 dct

5. alFa romeo 4c

6. seat leon cuPra 

7. volKsWagen golF r

8. caterHam seven 165

9. suBaru Wrx sti
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