SUPERTEST DEEL2
Audi S6 Avant BMW 330d Mercedes C320 MG F 1.8i WC
Morgan 4/41.8 Opel Speedster Renault Clio Sport 2.0 16V
Seat Leon 1.8 20VT Toyota MR2 Volvo S60 T5
TEKST JACO BIJLSMA, ERIC CRAMA, JAN SCHOLTE , PAUl VAN SPlUNTEREN EN TON ROKS
FOTOGRAFIE HENK VAN DEN HURK EN JOS TEN BRINK

In de tweede aflevering van onze jaarlijkse supertest treden automobielen op met een iets nederiger prijsstelling dan die
in deel 1. Zij vechten een eigen strijd uit om de titel Beste Stuurmansauto. Het testparcours is een zware kluif: een reeks
van buitenwegen plus de meer dan 20 kilometer lange Nürburgring. De Ring, met zijn talloze verraderlijke hellingen,
afdalingen en bochten, is al decennia lang een scherprechter voor elke autofabrikant die zijn onderstelafstemming
serieus neemt. Om de testklus te klaren, staken Mike Hezemans en (andermaal) Gor Euser een helpende hand toe.
Twee coureurs die de Ring als hun broekzak kennen.

e eerste keer dat we een
diesel in onze supertest
hebben. En wat voor een.
De 330d is in de gehele
Europese pers de hemel
ingeprezen. Geen verrassing eigenlijk,
want de 3-serie heeft een uitstekende
naam en de drieliter zescilinder turbodiesel uit München kenden we reeds
van de 5-serie als een kanjer van een
motor. De cijfers: 184 pk aan vermogen, 390 Nm aan koppel (al bij 1750
toeren), wat in de 3-serie een acceleratie van 0 naar 100 in 7,9 seconden
oplevert en een top van 225 kmlh
(fabrieksgegevens). De 330d is het
tastbare, trendsettende bewijs dat
sportief rijden met een diesel wel
degelijk mogelijk is. Zijn grootste
voordeel is de snelheid waarmee je
een bocht kunt uitaccelereren. Dat
heeft hij te danken aan die immense
trekkracht onder de 3300 toeren. Je
hoeft niet te letten op het toerental.
Van alle auto's die we bij ons hadden
is het rijkarakter van deze motor het
best uitgewogen. Geen enkele vorm
van onregelmatig gedrag bij gas
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geven of loslaten. Ook koppeloscillaties (onregelmatige verbranding veroorzaakt door dieselklop of interne
gasstromen) waren hem totaal
vreemd. Ook zeer goed gekozen is de
toerenval bij opschakelen; de motor
valt mooi gedempt terug bij snel overschakelen, nagenoeg precies op de
spot waar je hem weer oppakt. Helemaal perfect is hij niet. Hij kent een
kleine dip in de koppelkromme bij
3300 toeren en de motor heeft een
zeer laag afremmend vermogen.
Daardoor ben je gedwongen veel remmerij door je rijstijl te mixen. De auto
mist daarnaast die snelle motorreactie
die je bij een sportieve stijl wilt hebben, die lekkere, plotselinge duw in je
rug bij snel gas geven. BMW had dat
gemakkelijk kunnen creëren door de
karakteristiek van het gaspedaal iets
progressiever te maken over de eerste
20 millimeter van de slag. De pedaalopstelling is mooi: gas en rem staan
precies op één lijn wanneer je de rem
intrapt. Het stuur- en weggedrag is
een mix van comfort en sportiviteit.
De auto is ietwat gevoelloos als je met

De 330d is het
tastbare,
trendsettende
bewijs dat sportief
rijden met een
diesel wel degelijk
mogelijk is
een lage beginsnelheid een bocht
neemt, maar wordt communicatiever
naarmate je harder gaat. Een mooi
karakter. Het stuurgevoel is niet overdreven direct zodra je de middenstand
ver1aat, maar wel goed. Duidelijk beter
dan in de beginfase van de 3-serie, die
een te direct stuurgedrag had. Nu kun
je de BMW mooi secuur plaatsen op
de lijn die je rijden wilt en vervolgens
met het gaspedaal corrigeren. De tijd

die de 3 nodig heeft om zich vervolgens te zetten is gelukkig heel klein.
Hij voelt daardoor dynamisch en licht
aan; duidelijk een verschil met de
Mercedes C320, die zich traag laat
zetten. De hoeveelheid koppel is in
opgaande lijn snel voorhanden om de
auto meer naar neutraal of licht overstuur te brengen, maar neemt iets te
langzaam af als je over de grens zit.
Daardoor is de 330d gevoelsmatig
voor een kort moment buiten je controle. Niet dat een lastwisselreactie
heftig is, maar hij duurt eerder te lang.
De afstelling van vooral de achterste
dempers is zeer goed gekozen.
Cor Euser was weg van de 330d, al
waardeerde hij de S6 iets meer. "Voor
zo'n zware auto stuurt de BMW bijzonder strak en de remmen geven
geen krimp. Echt een wagen voor de
zakenman met haast; hier verongeluk
je niet mee. De motor loopt fantastisch. Hij is ook bij lage toerentallen
bij de les, heeft geen turbogat en is
opvallend stil. Het is dat een liter diesel in Nederland zo duur is, anders
kocht ik er een."
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e WC is vooralsnog de
krachtigste MG op de markt,
met 145 pk uit 1,8 liter en
174 Nm aan draaimoment.
Volgens MG haalt hij 209
km/h en moet hij in 7,7 seconden op
de 100 km/h kunnen zitten. Dat klopt
vrij aardig, waardoor het op de sprint
een rappere auto is dan de Toyota
MR2.
Naast vorige uitvoeringen heeft de F
aan charme gewonnen. Hij is een stuk
gemakkelijker te rijden en is veel minder snel tot overstuur geneigd als je
in een bocht abrupt het gas loslaat.
De grens laat zich redelijk goed aanvoelen, alleen heb je wel het idee dat
dit gekomen is omdat men aan de
camber van de achterwielen gesleuteld heeft. Niet de meest charmante
methode. Hoe meer je de grens benadert, hoe moeilijker de achterdempers
het krijgen. De auto begint wat te
springen, maar blijft goed beheersbaar. Dat zou mede veroorzaakt kunnen worden door het ietwat torsieslappe chassis, dat gedeeltelijk de
demping op zich neemt. De auto
nodigt niet direct uit tot een erg sportieve stijl, omdat de motor absoluut
niet de prestaties kan geven waar je
naar verlangt. Hij is te tam en heeft
bovendien een koppelkromme die je
niet echt helpt. Iedere keer als je het
toerengebied doorloopt, wacht je met
spanning de duw in je rug af, maar die
komt niet. Je gaat daardoor veel schakelen om er uiteindelijk achter te
komen dat dat geen zoden aan de dijk
zet. Dit motorkarakter helpt je overigens de grens in bochten beter op te
zoeken. De lange gaspedaalslag en
het ontbreken van een giftige vermo-
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Als je een manier ,hebt gevonden om het
beste uit hem te halen, kun je toch
behoorlijk beheerst en snel met de F rijden
genstoename voorkomen verrassingen. Je kunt de MG F dan ook goed
sturen met het gaspedaal, wat altijd
vermakelijk is. Maar hoe dan ook: je
blijft verlangen naar een dikke tweeliter achter je rug die lekker graag toeren draait, minimaal 160 pk levert en
aan een zesbak gekoppeld is. Dat zou
een lekkere auto opleveren die je nog
steeds met het gas kunt sturen, maar
niet giftig is, omdat je zelf met de bak
je motorrespons kiest.
De F had het minst prettige stuurgedrag van alle auto's. Het is weliswaar een moderne installatie door de
elektrische ondersteuning, maar hij is
te licht en gevoelloos rond de neutrale
positie. In totaliteit is het karakter van
deze MG moeilijk te duiden. Hij geeft

je de indruk niet veel in zijn mars te
hebben, alleen geschikt te zijn voor
vlot open toeren. Maar uiteindelijk kun
je er - als je een manier hebt gevonden om het beste uit hem te halen toch behoorlijk beheerst en snel mee
rijden. Een voordeel is bijvoorbeeld de
relatief hoge zitpositie, waardoor je de
apex van een bocht net even sneller
ziet dan in andere auto's. Onderschat
dit niet; het is een uitermate belangrijk aspect, want als je het verloop
goed kunt zien, durf je een bocht veel
harder te nemen. Kies je die juiste lijn,
dan ben je met de MG F uiteindelijk
best snel. Dan kun je namelijk je snelheid meenemen dóór een bocht en
ben je minder afhankelijk van het
motorvermogen. Maar een echt

sprankelende sportmachine, met
snelle reflexen en een hoog vermogen
tot opwinding, neen, dat is het niet.
Mike Hezemans over de F: "Halverwege het eerste rondje had ik mijn
twijfels over de remmen, die toen een
stuk minder aanvoelden. Toch bleef hij
uiteindelijk voldoende remmen. Rare
stand van het koppelingspedaal; het
voelt alsof je over een punt heen echt
op de bodem moet trappen. De vering
en demping zijn wat te zacht. Van
overstuur heb ik niet veel kunnen ontdekken. Pas echt op snelheid 'zakt'
hij over het buitenste achterwiel en
komen vering en demping daar aan
het eind van hun bereik. En dan pas
komt hij achter iets om. De auto 'ligt'
desondanks vrij goed, maar dat verklaar ik vooral door de voor dit type
auto zeer brede banden."
Cor Euser schatte dat je met de F
uiteindelijk harder zou kunnen dan
met de MR2, maar dat zagen we op
de stopwatch niet terug. Op de Ring
moest hij zestien seconden op de
Toyota toegeven.

is er één auto een verrassing was, dan was het de
Speedster. Onder meer
door het ongelooflijke
tempo dat hij wist te
maken. Met zijn 147 pk en 870 kg
eigen gewicht was hij vijand Nummer
Een voor de twee keer zo sterke en
twee keer zo zware Audi S6, die hem
op de Ring slechts vijf seconden achter zich wist te houden. En daarvoor
moest hij elke pk uit zijn achtcilinder
persen en maakte zijn quattro-systeem overuren. En dat was niet
genoeg om de wedstrijden tegen
de stopwatch te winnen. Want op de
sprint vanuit stilstand moest de S6 de
Speedster tot over de 100 km/h voor
zich dulden. Pas daarna, toen de
luchtweerstand meer grip op de
Speedster kreeg dan op de Audi,
kon de S6 hem op achterstand rijden.
Hezemans was laaiend enthousiast
over de Speedster, zette hem meteen
boven aan zijn hitlijst van die dag.
"Wat een fantastische auto. Je gaat er
meteen heel gemakkelijk hard mee.
Hij doet alles wat je wilt: ondersturen,
oversturen, het is allemaal mogelijk.
Een echte circuitauto; je merkt goed
dat hij licht is. Hij heeft een lekker
stugge vering en demping. En ziet
er leuk uit. Wat me ook opviel zijn de
goede stoelen. In ieder geval voor op
het circuit, op de weg wil je misschien
meer comfort. Ook de remmen en de
versnellingsbak zijn goed gekozen. Hij
heeft al duidelijk meer vermogen dan
de standaard Lotus Elise, die ik zelf
heb gehad. Doordat alles zo 'klopt'

dwingen of zelfs tot oversturen forceren. Het zal geen onthulling zijn dat hij
aanvoelt als de Elise, maar iets meer
naar soft-focus neigt; het scherpe is
er wat afgehaald. Maar zonder de
auto zijn tanden en nagels uit te trekken: het is een echte sportauto gebleven. Een die adrenalinestromen op
gang weet te brengen en een grote
grijns op je gezicht tovert. Door zijn
vermogen van 147 pk is het een meer
volwassen sportauto dan de MR2 en
bovendien een snellere. Sneller op de
sprint en een dikke 11 seconden rapper op de Ring.

A

aan deze auto, zou ik best nog wel
wat meer vermogen willen. Tot zo'n
180 pk zou moeten kunnen."
De Ring is hard. Kenners zeggen dat
hij leeft. Dat door de werking van de
aarde en de groei van boomwortels
de ligging van het asfalt steeds een
beetje verandert, voldoende om een
flinke richel in één keer een ju mp te
laten zijn. En de seizoenen halen streken uit met de Ring. Hars van de dennenbomen kan, als er een regenbui
overheen is gegaan, het asfalt op
bepaalde plekken spekglad maken.
Zo glad dat je er bijna niet kunt lopen.
Dat kostte ons bij Hatzenbach de
Speedster. Door de verraderlijke wisseling tussen goede en geen grip
brak hij razendsnel uit en voordat
ons tegenstuur effectief was, stond
hij reeds met zijn mooie neus in de
vangrail. Dat trok een zwarte schaduw
over de testdag, hoewel de Speedster
(nuchter beschouwd) zijn missie op de

Ring had volbracht: hij had al zijn
testrijders tot euforie gebracht. Maar
Opel (en ook wij) hadden hem graag
nog wat meer veroveringen laten
scoren.
Iedereen was het erover eens: de Opel
Speedster is een uitzonderlijk lekkere
rijmachine met exceptionele remmen,
die goed tegen fading bestand zijn en
een prima pedaalgevoel geven. Hoewel de besturing met 2,8 omwentelingen tussen de uitslagen niet extreem
direct is, voelt hij wel direct en accuraat aan. En hij praat voortdurend
tegen je. Door de smalle voorbanden
hadden we angst dat de Speedster
te veel op onderstuur zou zijn afgestemd, maar dat zagen we nauwelijks
terug. Zodra je het nieuwe en de kou
van de voorbanden hebt gereden, sturen ze heel gehoorzaam en houden als
een bloeddorstige terriër hun lijn vast.
Als ze uiteindelijk opgeven, kun je de
Speedster met het gas naar neutraal

Iedereen was het
erover eens: de
Speedster is een
uitzonderlijk
lekkere rijmachine

OPEL SPEEDSTER
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an de Clio Sport verwacht
je veel. Hij volgt immers de
heerlijke Williams op. Op
papier zijn alle ingrediënten
aanwezig: een hoog vermogen van 172 pk en een r.elatief laag
gewicht. Waar zijn die 172 pk, vraag je
jezelf meteen af. De motor trekt weliswaar altijd, maar maakt pas indruk als
je boven de 5000 toeren komt. Daar
moet je dan ook zijn als je snel wilt
rijden met deze Clio. De vijfbak heeft
daar echter niet de ideale overbrengingsverhoudingen voor. Je valt te
ver onder de 5000 bij het opschakelen. Deze auto schreeuwt dan ook
om een zesbak, zodat je de acceleratie van een golfcadans in een vloeiende versnelling kunt omzetten.
Spectaculair klinkt de viercilinder

V
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niet; er zit geen mooie volle brom in.
Hij klinkt eerder gestresst, alsof hij
altijd op zijn tenen moet lopen om
de gevraagde prestaties te leveren.
Het enige voordeel van deze koppelkromme is dat je uitgebalanceerd een
bocht kunt komen uitaccelereren. Je
kunt goed met het gaspedaal sturen
en de trekkracht neemt mooi toe als je
voorbij de apex bent. Gevoelsmatig ga
je heel snel met de Clio, omdat je zijn
slipgrens goed aanvoelt. Hij heeft bij
lastwisselingen nauwelijks last van
overstuur. Je voelt de achterkant
opkomen, zonder dat dat venijnig
wordt. Je kunt hem daardoor lekker
een bocht inremmen. Zodra de remmen de neus naar beneden trekken,
wordt de achterhand licht, waardoor
hij heel fluks instuurt. Rem los, auto

een moment geven om te stabiliseren
en vervolgens weer op het gas. Dat
vindt de Sport heel lekker.
Het mooie stuurwiel communiceert
goed, maar staat te vlak om je bij een
sportieve zithouding te helpen. Voorts
is het rempedaal te hoog geplaatst,
waardoor je te veel tijd kwijt bent
tussen de overgang van gas naar rem.
Dus moet je een fractie eerder van het
gas af dan je zou willen.
Mike Hezemans over de Renault:
" Niet slecht. Ligt vrij aardig, maar
onderstuurt - net als de meeste voorwielaandrijvers - wel nadrukkelijk.
Vering en demping zijn niet slecht.
Redelijke besturing. Het vermogen zit
er wel in, maar pas laat. De auto voelt
logger en zwaarder aan dan hij is.
Het remmen en het schakelen doet-ie

goed. Voor de rest ziet de auto er leuk
uit en zal hij het jonge publiek waarvoor hij bedoeld is zeker aanspreken."
Een van de sterkste punten van de
Clio is het gemak waarmee je de auto
leert kennen. Je kunt er redelijk gauw
heel snel mee rijden, ook zonder op te
vallen. In een andere kleur is het een
perfect scheurijzer voor hedonisten
die een façade van sociale correctheid
willen ophouden. Ondanks zijn veel
hogere vermogen en zijn zeker niet te
hoge gewicht was de Clio op de Morgan na de minst snelle auto op de
Eifel-piste. Je moest hem echt stevig
bij zijn nekvel pakken om een beetje
binnen zichtafstand van de MG te blijven. Desondanks een lekkere auto, die
Clio Sport, maar ook een auto die zijn
belofte niet waarmaakt.
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et zoals de Speedster is de
MR2 in dit gezelschap een
ware lichtgewicht. De wijzer van de weegschaal
slaat bij hem uit naar 950
kilo. Dat betekent overigens dat hij
zwaarder is dan de kortere, maar bredere Opel, die uit exotischer materialen is opgetrokken. Met zijn 1,8 liter is
de MR2 bescheidener gemotoriseerd
dan de Speedster, hoewel hij toch 140
pk heeft weg te geven, slechts zeven
minder. Het verschil zit hem vooral in
het koppel: de Speedster heeft meer
trekkracht bij lage toerentallen, de
Toyota moet je echt de sporen geven
om het maximale uit hem te halen.
Dat speelde hem een beetje parten
bij de sprint, waar hij fors achterbleef
op de Speedster, die tot 100 km/h de
snelste was van het hele veld. Maar
de MR2 is een auto die tempo, als hij
dat eenmaal heeft, kan vasthouden als
een bloedzuiger. Bijna alle auto's die
hem op de sprint de baas waren,
werden door de rode duivel ingehaald
toen er op de Ring tegen de stopwatch
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gereden moest worden. Zelfs de leon
met zijn 180 pk moest voor de MR2
aan de kant, die ook nog de BMW
330d te grazen zou hebben genomen
als het circuit een beetje langer was
geweest. Dat lukte hem puur door de
competentie van zijn onderstel. Daaraan dragen ook bij een lekker scherpe
besturing, goede remmen en een fijne,
stevig aanvoelende versnellingsbak
met korte slagen. Hij duikt echter wel
behoorlijk bij het remmen, waardoor
de achterkant licht wordt en behoorlijk
kan uitbreken. De MR2 heeft daardoor
wel een scherpe bestuurder nodig.
Dat merk je ook als je hem in een
langzame bocht dwars wilt zetten.
Hij komt dan behoorlijk fel om en slaat
verder door dan de gemiddelde achterwielaandrijver. Een snelle correctie
is dan vereist.
Mike Hezemans bevestigde dat. Hij
noemde de MR2 strakker dan de MG F,
zowel wat betreft onderstel als besturing. Doordat zelfs al met insturen en
remmen overstuur te krijgen is, vond
Hezemans dat de Toyota meer om een

ervaren stuurman vroeg dan de MG.
Cor Euser dacht er precies zo over:
" De MR2 is voor iets te zacht gedempt
of achter iets te hard, zodat de achterkant licht wordt bij inremmen. Daardoor is bij insturen meteen al overstuur mogelijk. De MR2 is daarom wat
spannender en verraderlijker dan de
MG. Ik zou mijn dochter liever met de
MG dan met de MR2 op pad sturen."
Maar dat 'beetje spannende' is een
belangrijk element voor een lekkere
sportauto. Iedere rijder werd op de
Ring gegrepen door dat beweeglijke
en speelse van de MR2, vond het een
echte gooi- en smijtauto. En dat is een
van de dingen waar het bij een goede
stuurmansauto om gaat.

Bijna alle auto's
werden door de
rode duivel
ingehaald toen er
op de Ring tegen de
stopwatch gereden
moest worden
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e verwachtingen waren
hooggespannen ten aanzien
van de S60 T5. Het is vrijwel
zeker de meest dynamische
auto die Volvo in zijn
bestaan heeft gebouwd. Maar dat zal
hij niet blijven, want er zit een versie
met 300 pk of meer in de pijplijn die
zal zijn voorzien van vierwielaandrijving. Er wordt zelfs gefluisterd over
een speciale gele badge à la Ferrari,
echter niet met het cavallino rampante
erop maar een rendiergewei. Zou een
goede grap zijn, plus een prikkelend
bewijs van ambitie. Een andere reden
om veel van de S60 T5 te verwachten
is de combinatie van spoorbreedten
en wielbasis. Doordat de S60 is gebaseerd op een ingekort platform van
de grote S80, staan zijn wielen in de
breedte relatief ver uit elkaar. Dat is
goed voor de wegligging. En er ligt
een kloeke motor onder de kap. Een
vijfcilinder ijzervreter met 250 pk en
een koppel van 330 Nm, dat tussen de
2500 en 5200 toeren in volle fierheid
paraat staat Volvo claimt een acceleratie van 0 naar 100 in 6,8 seconden
en een begrensde topsnelheid van
250 km/ho
De T5 bleek tijdens de metingen een
deksels snelle sprinter te zijn, die op
weg naar de 100 kmlh alleen de Audi
S6 en de Opel Speedster voor moest
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laten gaan. Wie dacht dat de Volvo het
daar van de luchtweerstand begon te
verliezen, kwam bedrogen uit. Neen,
de onderkoelde Zweed begon daar
pas echt op gang te komen. Bij 140
kmlh had hij een paar tienden van een
seconde voorsprong op het hele veld
en bij de 160 kmlh (de finish) had hij
daar nog geen meter van prijsgegeven. Onderschat de T5 dus niet bij het
verkeerslicht, want op de sprint is het
absoluut een killer.
Hoewel Volvo voor de T5 een onderstelafstemming heeft gevonden die
op de openbare weg uitermate bevredigend is, kwam die op de Nürburgring niet helemaal uit de vert. De
precisie die in het chassis zit gaat
enigszins verloren als je hem helemaal op het randje rijdt Dan heeft
hij niet die balans van bijvoorbeeld
de BMW. Dit zei Euser erover: "Hij
reageert meer met onderstuur op
gas geven dan de BMW. Hij duwt door
op de vooras, waardoor je bij het uitkomen van de bocht het stuur eerder
recht moet zetten. Bovendien voelt
de Volvo minder strak aan en rolt hij
meer om zijn lengteas. De vering is
zachter dan die van de BMW en vooral
de ingaande slag van de schokdempers is iets te slap. Bij onderstuur
voelt de besturing even wat lichter
aan, maar de feedback is goed."

Euser en alle andere testrijders waren
onder de indruk van de grimmige,
bijna niet te stoppen trekkracht van de
motor, vooral onderin. Jammer dat hij
die power niet helemaal tot het einde
toe weet vast te houden. De remmen
bleven prima werken, ook toen er
tegen de stopwatch gereden moest
worden. Zoals reeds gezegd: de T5
loste daarbij zijn belofte niet in. Hij
had genoeg pk's en Nm's om in de
Top Drie of Vier te rijden, maar doordat
zijn motor sneller is dan zijn chassis,
kon hij niet onder de negen minuten
komen (net als de MG, de Renault
en de Morgan) en moest de minder
krachtige BMW en Mercedes laten
voorgaan. Jammer, want Volvo is waar

het wezen moet als het gaat om het
maken van goede en snelle motoren.
En Volvo weet ook hoe het een chassis
goed moet afstellen voor snel en comfortabel zakelijk gebruik. Maar dat
laatste stukje finesse, dat maakt dat
een auto zich ook op een zwaar parcours als de Ring kan handhaven, dat
heeft Volvo nog niet getoond in huis te
hebben. Ook niet met de T5, waardoor
deze zich niet als uitgesproken stuurmansauto kan onderscheiden. Wellicht
heeftVolvo die rol aan de 300 pk vierwielaandrijver toebedacht. Wie niet
het onderste uit de kan hoeft op de
Nürburgring maar wel een bloedsnelle
zakenexpres zoekt, is met de T5 uitstekend bediend.

Onderschat de T5 niet bij het verkeerslicht, want op de sprint is het absoluut een killer
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ij het wikken en wegen aan het einde
van de test zijn ook de indrukken
betrokken die we opdeden op de aanen afrij routes van de Nürburgring. De
tiende plaats werd toebedeeld aan de
Morgan, een sportwagen voor een tikje excentrieke autoliefhebbers die terug in de tijd willen
rijden zonder het heden te verlaten. Een auto die
veel rijplezier kan bieden door een uniek samenspel van onvolkomenheden en kwaliteiten. Als het
om avontuurlijkheid ging, zou hij hier op de eerste
plek zijn geëindigd. Maar daar ging het niet om.
De C320 kreeg de negende plek. Een begeerlijke
auto, dynamischer dan zijn voorgangers, maar als
pleziergevende rijmachine nog niet de gelijke van
een BMW. Daar ging het eigenlijk ook een beetje
om tussen de MR2 en de MG F. Hoe goed de F
ook was als je eenmaal de gebruiksaanwijzing
had uitgevonden, hij bevindt zich toch dichter
bij de open toerwagens dan bij de sportauto's.
Bij de MR2 is het net andersom, reden waarom
hij hoog op ieders eindlijst stond. Een fijne,
betaalbare pretmachine.
De Clio bracht mooiere papieren mee dan de Leon,
maar moest de Seat in vrijwel alle opzichten het
nakijken geven. Het is lekker sturen in de Renault
en hij is verdraaid rap op de openbare weg, maarbijna alles wat hij kan, kan de Seat beter.
De Audi S6 was indrukwekkend snel. Als bestuurder had je het op de Ring aan de stok met zijn te
lichte besturing, waardoor je bijna niet aan een te
rafelige rijstijl ontkwam. En die werd in zijn rafeligheid nog eens versterkt door het constante
bewegen van het koetswerk op zijn veren. Het
mirakelse was dat de 56 ondanks dat alles toch
nog bloedsnel was, dankzij de enorme kracht van

zijn motor en dankzij zijn vierwielaandrijving. De
snelheid van de S6 was niet de som van al zijn
eigenschappen, wat het eigenlijk behoort te zijn,
maar het resultaat van het feit dat een aantal
hele goede een aantal matige totaal overheerste.
Het totaalpakket aan eigenschappen dat het
karakter van een auto maakt, was bij de Volvo
S60 T5 een stuk beter in harmonie, reden waarom
hij hoger scoorde. Hij is uiteindelijk een doelgerichtere auto dan de Audi. Overigens: de
afstemming van de S6 moet een bewuste keuze
van de fabriek zijn, want met de RS4 laat Audi
zien precies te weten hoe het moet. Wie dat en
een S6 wil, moet wachten op de RS6.
De BMW 330d bewijst dat sportief rijden met een
diesel wel degelijk mogelijk is. Hij was bijna net
zo snel als de Opel Speedster en liet puur door de
kwaliteiten van zijn chassis en de spierballen van
zijn motor auto's achter zich die als veel sneller
te boek staan.
Maar de lekkerste stuurmansauto was de Speedster. Een uitstekende entertainer die zijn bestuurder perfect informeert, zodat deze het beste uit
zijn auto haalt. Een auto die perfect gefocust is:
de mannen die hem ontwikkelden hadden een
doel voor ogen en hebben in de roos geschoten.
De Speedster is iets minder scherp dan de MR2
en de Elise, waarvan hij is afgeleid, maar door zijn
prestaties laat de nieuwe Opel zien dat hij het is
die op het erepOdium hoort. De Speedster is geen
poseursauto, geen vriendelijke open toerwagen
die door de mand valt zodra er echt gas moet
worden gegeven. Hij is een echte, overtuigende
sportwagen. Supersnel uit de startblokken en
supersnel tot aan de finishlijn. Zelfs al ligt die vele
kilometers en honderden linke bochten verderop.

KLASSEMENT RONDETIJDEN

o Audi S6 Avant

8.35

Opel Speedster
8.40
@) BMW 330d
8.47
o Toyota MR2
8.51
Cl) Seat Leon 1.8 20VT
8.54
o Mercedes C320
8.57
f) Volvo S60 T5
9.05
(l) MG F 1.8i WC
9.07
Cl) Renault Clio Sport 2.0 16V 9.11
@ Morgan 4/4 1.8
11 .20
f}

Noot: alle tijden, uitgedrukt in minuten en seconden, zijn op de stopwatch gezet door Cor Euser en Mike
Hezemans. Ten tijde van onze test
was de Ring ook in gebruik voor de
zogenaamde Touristenfahrten, wat
wil zeggen dat er ook ander verkeer
was en er geen volledige vliegende
ronde gereden kon worden. Voor
degenen die bekend zijn met de
Nürburgring: als start van de snelle
ronde is het einde van de toegangsweg tot het circuit genomen, als
(vliegende) finish is het 20-kilometerbord gebruikt. De tijden in de
kolom gelden dus voor een parcours
dat pakweg een kilometer of anderhalf korter was dan de Nürburgring
in zijn geheel is.

Onze testauto.. vonncIen ..., bont ........... voor de ........ van de
NOrbul'lrtng.

......

Rechts: Voor de tweede keer was
Cor EuMr"... de partij.
Onder: 77Nt """""" 01._ Zo Ianm
de openlnpfoto"... deze ..........
tMt tot atand.

KLASSEMENT ACCELERATIEMETINGEN
0-60
3,7
f} Audi S6 Avant
3,3
@) BMW330d
4,1
. 3,8
o Mercedes C320
Cl) Opel Speedster
3,1
o Renault Clio Sport 2.0 16V 3,9
f) Seat Leon 1.8 20VT
3,9
(l) Toyota MR2
3,8
Cl) MG F 1.8iWC
3,9
@ Morgan 1.8 4/4
3,9

o Volvo S60 T5

0-80
5,2
4,9
5,7
5,4
4,6
5,2
5,6
5,5
5,6
6,2

0-100
7,2
6,7
8,2
7,8
6,2
7,5
7,8
8,1
7,9
8,8

0-120
9,5
9,1
10,9
10,2
9,4
10,1
10,4
11 ,1
11 ,0
12,4

0-140
11,7
11,9
12,7
12,7
13,0
13,3
13,9
15,2
15,8
17,0

0-160
14,6
14,8
15,7
16,0
17,0
17,3
18,0
19,8
21 ,0
-

Noot: voor de Morgan was het ter beschikking staande rechte stuk te kort om
vanuit stilstand de 160 km/h te halen.
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