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BMW M Coupé 

Hij heeft iets extreems, iets buitenaards, iets dat niet goed valt te definiëren. De nieuwe BMW Z3 Coupé, waarvan 

hier de 'M' versie, heeft qua uiterlijk fervente fans en uitgesproken haters. En dat moet ook, vindt het Beierse merk. 

Totale afkeer mag, want de Coupé is ontworpen voor de kleine groep die iets totaal anders dan anders wil. 

TEKST JEROEN JONGEN EEL FOTOGRAFIE JOS TEN BRINK 

m goed en zeg wat je 
de nieuwe BMW Z3 
u écht een coupé? Of is 

r een halve combi? Een 
oons sport-estate, in de 
een Relianr Scimitar of 

o 480ES (of beter nog: 
o ES!) waarvan een deel r.-"" e achterzijde lijkt weggela-

ten? Een snelle sportieveling met 
een (voor dit soort auto) méér 
dan gemiddelde bagageruimte, 
grote achterklep en de uitstra-
ling van een niet te temmen wild 
beest? Dat laatste absoluut. De 
M Coupé, die nog net een tikkel-
tje 'dikker' is aangezet dan de 
gewone Z3 2.8 Coupé, straalt 
een enorme snelheid uit. Met z'n 
lange neus, hoog opgebouwde 
acbterpartij en fors uitgeklopte 
spatborden is het een compro-
misloos ontwerp. Waarover ook 
inrern de nodige discussie is ge-
weest. Er waren in BMW-huize 
genoeg tegenstanders van de 
Coupé te vinden, zij vonden hem 
net iets ó er het randje. Maar de 
baas beslist en op het momenr 
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dat Dr. Wolfgang Reitzie, na 
Bernd Pischetsrieder de machtig-
ste man bij BMW, uitriep dat de 
Coupé " beslist niet de favoriet 
van iedereen hoeft te zijn," zweeg 
de oppositie. De baas heeft posi-
tief geoordeeld, wij accepteren. 

VAN MEET AF AAN 
Het plan om na de Z3 Roadster 
ook een 'dichte' coupé-versie te 
ontwerpen was van meet af aan 
gesmeed. Vlak nadat de eerste 
roadster-prototypen de weg op 
gingen, werd in klein comité 
reeds besloten om een (stijvere) 
coupé te bouwen. Omdat het 
concept van de wagen zich daar-
voor perfect leenr. Natuurlijk 
moest in die eerste ontwikke-
lingsfase alle tijd worden ge-
bruikt voor de Roadster, maar 
dat weerhield de betrokken in-
genieurs er niet van om buiten 
de 'officiële uren' alvast onder-
gronds aan de Coupé te gaan 
werken. Het resultaat is ver-
bluffend, of je de Coupé nu 
mooi vindt of niet. BMW zegt er 

Grote gesmede 
(en verchroom-
de) 17-inch 
lichtmetalen 
wielen zijn een 
kenmerk van de 
M Coupé; de 
ventilatie-
roosters hebben 
een chroom-
streepje. 
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Géén stabiliteits- of tractiecontrole op de M Coupé, power-oversteer 
is een kwestie van gasgeven en wat bijsturen. 

naar te hebben gestreefd een 
"traditionele GT, in de vorm van 
een Triumph GT6, MG CGT of 
zelfs een Jaguar E-rype" te heb-
ben willen bouwen. Gezien de 
lange neus van de wagen zou je 
daar nog wat redelijkheid in 
kunnen vi nden. Maar verder 
ook niet. Er is door de sti listen 
ook niet naar de perfecte balans 
gezocht, de BMW Z3 Coupé is 
juist uniek door z'n rücksichts-
lose carrosserie. Waarin traditio-
nele BMW-elementen te vinden 
zijn, maar soms ook niet. Zo is 
er overwogen om de C-stijl een-
zelfde teruglopende (Hofmeis-
ter) 'knik' te geven als praktisch 
alle andere modellen hebben. 
Maar later zag men daar tOch 
maar vanaf. Pa te er niet bij. 
Denk ook niet aa n stroomlijn bij 
de Z3 Coupé. De luchtweer-
standscoëfficiënt i een armzalige 
0,37, waar andere sportcoupés 
de 0,30 vaak dicht naderen. Ver-

schi llen tussen de Z3 2.8 Coupé 
en de beresterke M Coupé zijn 
er in uiterlijk opzicht bovendien 
ook. Het front van de dikste uit-
voering onderscheidt zich onder 
meer door een andere voorbum-
per/-spoi ler, met grotere lucht-
in laten, 'lipjes' en witte cligno-
teurglaasjes. Onder de M zitten 
17-inch (gesmede/verchroomde) 
lichtmetalen wielen, de 'gewone' 
Z3 oupé moet het met 16 inch 
doen. Bovendien trekken de ach-
terbanden van de M Coupé met 
hun maat van 245/40 ZR 17 
nog een iets bredere rubber-
streep dan de Z3 2.8, die 225/50 
ZR 16 rondom heeft . Chroom-
accenten zijn bij de M veelvul-
diger aanwezig. De zij roosters 
laten een streepje zien, de hand-
greep op de achterklep is er in 
uitgevoerd en wat te denken van 
de dubbele dubbele uitlaat die 
de sterkste Beier heeft meegekre-
gen. Daar steekt dat ene dubbele 

en dunnere pijpje van de Z3 2.8 
wat magertjes bij af. Verder zijn 
de buitenspiegels bij de M 
Coupé ovaa l, terwij l die van de 
Z3 2.8 een vierkantere vorm 
hebben. Overeenkomsten zijn er 
ook voldoende. Zo hebben 
beide uitvoeringen een klein 
spoilertje bovenaan de achter-
klep. Slotvraag: i de Coupé nu 
mooi of niet? Antwoord: hij is 
extreem! 

ULTIEME RIJ-MACHINE 
Het hoeft geen betOog dat de 
M Coupé, waarmee het gros der 
kilometers bij deze eerste intro-
ductie werd afgelegd, een rij-
machine van de eerste orde is. 
Door de (nog) grotere stijfheid 
van de carrosserie en het enigs-
zins anders afgestemde onderstel 
(vering en demping voelen nog 
net wat stugger aan), is er een 
auto ontstaan met een enorm rij-
potentieel. Voor de iets meer dan 
vier meter lange wagen werd 
afgezien van vierci linders. Er is 
overwogen om de 140 pk leve-

Wie de boel op wat minder stroeve ondergrond 
uitprobeert, voelt de perfecte balans 
16 

rende 1,9-liter motOr in de 
Coupé te gebruiken, maar uit-
eindelijk is dat niet gedaan. Zo-
dat de gesloten Z3 het louter 
met zescilinder doet. Bekende 
motoren, want in de Z3 2.8 
Coupé ligt de 192 pk leverende 
zes-in-lijn, terwijl de M Cou pé 
de door BM W Motor port 
GmbH tot 321 pk opgefokte 
3,2-liter zespitter onder de kap 
heeft. Wellicht komt er op ter-
mijn nog een derde zescilinder 
bij, want het verhaal gaat dat de 
1,9-liter viercilinder van de Z3 
Roadster volgend jaar door de 
150 pk leverende tweeliter zes-
cilinder wordt vervangen. En die 
zou dan ook in de Coupé gele-
verd kunnen gaan worden. a-
tuurlijk heeft de Coupé 'stan-
daardaandrijving', zoa ls BMW 
het noemt. De voorwielen op 
een auto horen te sturen, de ach-
terwielen moeten de boel aan-
drijven, da 's a l sinds mensenheu-
genis de blauwwitte filosofie. 

ONDERSCHEID 
Behalve de uiterlijke en motori -
sche verschillen is er onderstel-
techni sch tussen Z3 2.8 Coupé 
en M Coupé ook wel wat onder-
scheid te bespeuren. N atuurl ijk 
de afstemming en de andere 
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bandenmaat. Verder heeft de M 
Coupé met 245,9 cm een iets 
langere wielbasis dan de Z3 2.8 
Coupé, die 244,6 cm tussen 
voor- en achteras meet. O pmer-
kelijk is het fe it dat de 'zwakste' 
uitvoering naast ABS óók nog 
is voorzi n van ASC+ T, stabili-
tei ts- en tractiecontrole, terwijl 
de M Coupé die laatste voorzie-
ning volgens z'n ontwerpers 
"niet nodig heeft ". Eerlijker is 
wellich t om, net a ls bij de pre-
sentatie van de M Roadster, te 
zeggen dat de M Coupé als pure 
rijdersauto zónder die voorzie-
ning geleverd móet worden. 
Waarvoor overigens wel een 
sperdifferentieel in de plaats 
komt. Net als de Z3 Roadster 
heeft de oupé de 'oude' achter-
as met chuingeplaatste getrok-
ken draaga rmen (Schräglenker-
achse) gekregen. In plaats van 
de modernere Z-achteras die op 
de vorige en hu idige 3-serie 
wordt gebruikt. Die laatste biedt 
vooral voordelen als het om een 

Het interieur van de M Coupé 
is aan de krappe kant; het dash-

board heeft klokken met ver-
chroomde ringetjes; in de midden-

console een zweem nostalgie 
door de drie ronde metertjes. 
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luxe limousine gaat, aldus BMW. 
Reden waarom voor de sportie-
vere varianten (ook de Compact 
heeft hem nog altijd ) aan de 
oudere ophanging wordt vast-
gehouden. De Z3 Coupé heeft 
verder nog wat dikkere torsie-
stabi lisatoren dan de Roadster, 
terwijl de veer-/demper afstelling 
eveneens stugger is geworden. 
De koets van de Z 3 2.8 Coupé 
ligt een halve centimeter lager 

De grotere stijfheid van de 
M Coupé ten opzichte van de 
Roadster zorgt ervoor dat deze 
BMW ook écht als een GT kan 
worden gereden 
Ruimte voor de golftassen; de 
bagageruimte van de Z3 Coupé 
meet 210-410 liter inhoud. 

dan die van de vergelijkbare 
Roadster. De M Coupé ligt nog 
2,6 centimeter lager. 

ONGELUKKIGEN 
Wie met de BMW M Coupé 
voor een ochtendritje vertrekt, 
gaat er eens lekker voor zitten. 
Dat wil zeggen: wanneer hij niet 
langer is dan 1,90 meter. Voor 
de ongelukkigen die groter zijn, 
is de CoupélRoadster van BMW 
namelijk wat krapjes. Hoofd 
raa kt het dak en benen zitten 
tamelijk ongegeneerd klem te-
gen de console. Dat weerhoudt 
de persoon in kwestie er overi-
gens niet van om gas te geven. 
En dan weet hij meteen waarom 
hij toch nog maar even blij ft zit-
ten. De 3201 cm3 motor van de 
M Coupé (vier kleppen per cilin-
der, directe ontsteking, variabele 
VANOS-regeling van inlaat- en 

uitlaa tnokkenas) is een zaligheid 
die z'n weerga nauwel ij ks kent. 
N iet a lleen door z'n 321 pk bi j 
7400 toeren (fractioneel meer 
dan 100 pk per liter), maar nog 
méér vanwege het koppel van 
350 m, dat bij 3250 min-I 
wordt bereikt. De zescilinder is 
aan een vijfversnellingsbak ge-
koppeld (de zesbak van de M3 
past niet onder de Z3-bodem) en 
fei telij k is dat ook meer dan vol-
doende. Gooi bij een snelheid 
van 120 km/h de boel maar in 
vij f, dan zoef je op gladde wijze 
dOOf tot meer dan 265 kmlh op 
de nelheidsmeter. O ffic ieel heet 
de M Coupé op 250 km/h be-
grensd te zijn. Dat de BMW toch 
verder li jkt te reiken, zou komen 
door een "geringe afwijking va n 
de snelheidsmeter." M 'n neus! 
De M Coupé gaat gewoon dóór 
boven 250 km/ho Wie de ru imte 
krijgt, komt tot mini maa l 270 
km/h op de elektronische snel-
heidsmeter. Om vervolgens ook 
weer in een mum van tijd tot 
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Onderhuids: zescil inder 
motor, vijfversnellingsba k 

(zesbak past niet) en de 
oude vertrouwde Schräg-

Jenker-achteras. 

TECHNIEK 

BMW M Coupé (Z3 2.8 Coupé) 
Motor zescilinder in lijn, 24V, dubbel (enkel) VANOS, inhoud 3201 
(2793) cm3 , boring 86,4 (84,0) mm, slag 91 ,0 (84,0) mm, licht-
metalen blok, lichtmetalen cilinderkop, 2 bovenliggende nokken-
assen, sequentiële brandstofinjectie, max. vermogen 321 (192) pk 
bij 7400 (5500) min-1, max. koppel 350 (280) Nm bij 3250 (3500) 
min'" vijfversnellingsbak (vijfversnellingsbak of viertraps automaat). 
Onderstel achterwielaandrijving, voorwielophanging met veer-/ 
demperpoten en onderste driehoekige draagarmen, onafhankelijke 
achterwielophanging met schuingeplaatste getrokken draagarmen, 
schroefveren en schokdempers apart geplaatst, torsiestabilisators 
voor en achter, geventileerde schijfremmen voor en achter, bekrach-
tigd, ABS (ABS, ASC+ T) standaard, sperdifferentieel. Maten en ge-
wichten I x b x h 402,5 x 174,0 x 128,0 (130,6) cm, wielbasis 245,9 
(244,6) cm, spoorbreedte voor/achter 142,2 (141,3)/149,2 (149,4) 
cm, gewicht 1465 (1375) kg, max. toelaatbaar gewicht 1660 (1570) 
kg, max. aanhangergewicht geen opgave (1200 kg) , inhoud bagage-
ru imte 210-410 liter, wielen 7,5J x 17 voor, 9,OJ x 17 achter (7,OJ x 16 
rondom), lichtmetaal, banden 225/45 ZR 17 voor, 245/40 ZR 17 
achter (225/50 ZR 16 rondom) , brandstoftank 51 liter. Prestaties 
(fabr.) topsnelheid 250 (231) km/h, 0-100 km/h in 5,4 (6,8) secon-
den. Prijs M Coupé f 149.500,- (j 99.800,- ). 

stilstand te kunnen komen, want 
de geventileerde schijven (voor 
diameter 31,5 cm, achter 31,2 
cm) met enkele remzuigertjes 
zorgen voor enorme vertraging. 

VALT NIET TEGEN 
Een rit in de Z3 2.8 valt daarna 
niet tegen, want ook die 192 pkl 
280 m uitvoering is goed voor 
zo'n 230 kmlh. Maar wie met 
de M Coupé zojuist in ongeveer 
5,5 tellen naar 100 kmlh is 
gesprint (officiële opgave: 5,4 se-
conden), wéét dat daar wei nig 
ander auto-kruid tegen gewas-
sen is. Alles gaat met groot ge-
mak en een fenomenale weglig-
ging. De grotere stijfheid van de 
M Coupé ten opzichte van de 
Roadster zorgt ervoor dat deze 
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BMW ook ècht als een CT kan 
worden gereden. De besturing 
van de Coupé is in principe het-
zelfde als in de Roadster, hoewel 
een directere overbrenging in de 
ontwikkelingsfase werd overwo-
gen. Is niet doorgevoerd en wat 
mij betreft: oké! De M Coupé 
stuu rt namelijk messcherp en 
profiteert in dát opzicht eigenlijk 
het mee te van de toegenomen 
torsiebestendigheid . Want mede 
daardoor vair die iets stuggere 
onderstelafstemming ook zo goed 
uit. De M Coupé kan enorm 
secuur worden ingestuurd en 
reageert op asfa lt nauwelijks 
met onder- of overstuur. Wat wil 
je ook met een 24,5 cm breed 
rubbervlak achter en 22,5 cm 
vóór. De koets van de Coupé 

blijft in iedere bocht, kort of 
lang, zo goed als waterpas lig-
gen. Wie de boel op wat minder 
stroeve ondergrond uitprobeert, 
voelt de perfecte balans die de 
BMW-ingenieurs in de M Coupé 
hebben weten aan te brengen. 
Als het misgaat, ligt het aan de 
stuurman, laat dat duidelijk zijn. 
De auto is top! Vijftig procent 
van het gewicht ligt vóór, vijftig 
procent achter. De bestuurder zit 
vlak voor die achteras (met vóór 
hem enorm veel 'neus') en voelt 
mede daardoor de reacties van 
de wagen perfect aankomen. 

RUIMTE 
Wie aan de eerder omschreven 
maximale lengtemaat van 1,90 
meter beantwoordt, zal achter 
het stuur van de Z3 Coupé een 
heerlijk plekje weten te vinden. 
Ondanks het feit dat er geen ver-
stel baar stuurwiel wordt gemon-

De doorBMW 
Motorsport 

GmbH gekie-
telde zes-in-

lijn levert 321 
pk en heeft 
een schitte-

rend vlak kop-
pelverloop dat 
maximaal 350 

Nm haalt. 

teerd. De met leer beklede stoe-
Ien zijn van grote klasse. Ze zijn 
breed genoeg en bieden in snelle 
bochten meer dan voldoende zij-
delingse steun. H et dashboard 
van de Z3 Coupé is typisch 
BMW, met hier en daar een tik-
keltje nostalgie. De serie ronde 
klokken, onderin de middencon-
sole, is daarvan een voorbeeld 
en dat geldt ook voor de ver-
chroomde ringetjes om iedere 
klok. Verder de bekende BMW-
roosters en BMW-schakelaars. 
H et stuur, ook met leer bekleed, 
ligt gemakkelijk in de handen 
en heeft twee gekleurde claxon-
vlakken in de bovenste twee spa-
ken. Veel nadelen heeft de Z3 
Coupé eigenlijk niet. De wat ge-
ringe tankinhoud van 51 liter 
kan worden genoemd, voor een 
gemiddeld verbruik van 1 op 9,0 
(fabrieksopgave, praktijk onge-
twijfeld hóger) va n de M Coupé 
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inderdaad een punt. Aan de an-
dere kant neem je zo'n ongemak 
met een dergelijk prettige wagen 
algauw voor lief. Qua berg-
ruimte biedt de Coupé met een 
bagagebak van 210 liter meer 
dan de Roadster, waar achterin 
niet meer dan 165 liter aan spul-
letjes pa t. Wie de boel achterin 
de Z3 oupé hoog opstapelt 
(wel eventjes het vangnet achter 
de stoelen omhoog trekken), kan 
zelfs 410 liter kwijt. Kortom, 
ook praktisch in het gebruik. 
Ideaal voor twee golftassen, zo 
laat BMW z'n doelgroep duide-
lijk weten. 
De uitrusting van de twee auto's 
is uitermate compleet. Natuur-
lijk twee airbags, maar ook stan-
daard ide-bags. De Z3 2 .8 
Coupé heeft naast de normale 
Z3 2.8 Road ter-voorzieningen 
ook nog sportstoelen, lederen 
nappa bekleding, airco en na-
ruurEjk z'n sportonderstel. De 
M Coupé voegt daar nog een 

serie speciale items (koplamp-
sproeiers, rol beugels achter de 
hoofdsteunen, eerder genoemde 
uiterlijke en technische verande-
ringen) aan toe. Over prijzen 
doet niemand moei lijk: de Z3 
2.8 Coupé en de M Coupé wor-
den voor hetzelfde bedrag aan-
geboden als de vergelijkbare 
Roadster-u itvoeringen. De goed-

koopste Coupé kost daardoor 
in Nederland f 99.800,-, ter-
wij l voor de M-versie een bedrag 
van f 149.500,- moet worden 
betaald. In Duitsland kost de 
eerste DM 64.000,-, terwijl 
voor de M Coupé 'slechts' 
95.000 mark betaald hoeft te 
worden. Het is ongelijk verdeeld 
in de wereld. 

Aan de andere kant is een M 
Coupé altijd nog zo'n 80.000 
gulden goedkoper dan een Por-
sche 911 Carrera, dus wat pkl 
prijs-verhouding betreft, is het 
feitelijk een koopje. 
Dit najaar worden de eerste 
exemplaren vanuit het Ameri-
kaanse Spartanbmg naar Eu-
ropa verscheept. Hoe hoog de 
uiteindelijke productie zal uit-
pakken, is waarschijnlijk ook bij 
BMW zelf nog een vraagteken. 
Het zal afhangen van de manier 
waarop de Coupé in de markt 
zal worden ontvangen. BMW 
zegt de bouw probleemloos aan 
de vraag te kunnen aa npassen. 
Roadster en Coupé worden op 
dezelfde band en door elkaar 
geproduceerd. Naar chatting 
zullen er op jaarbasis ongeveer 
10.000 Coupés worden ge-
bouwd, op een totale Z3-capaci-
teit in Spartanburg van vijftig-
duizend wagens. Lucky devils, 
die Z3-kopers, allemaal! • 

Met z'n lange neus, hoog opgebouwde achterpartij en fors uit-
geklopte spatborden is het een compromisloos ontwerp 


