
 Marco Gorter, Jan Lemkes  Fons Klappe

Inmiddels ligt de tijd dat auto’s uit het B-segment vooral bedoeld waren om 
goedkoop van A naar B te komen wel achter ons. Kijk maar naar de nieuwe 

Seat Ibiza en Ford Fiesta, die allebei alles bieden wat je je maar kunt wensen, 
zij het in een kleine verpakking. Dat moet ook wel, want inmiddels is het 

segment aan alle kanten bezet door compacte kampioenen.

COMPACT 
KAMPIOENSCHAP

Opel Corsa 1.0 Turbo Start/Stop Online Edition | 115 pk | € 20.799

Mazda 2 SkyActiv-G 115 GT-Luxury | 115 pk | € 24.390

Renault Clio TCe 120 Intens | 120 pk | € 21.390

FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT
MULTITEST

Ford Fiesta Titanium 1.0 EcoBoost | 100 pk | € 19.545
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MULTITEST

Kia Rio 1.2 T-GDI 120 pk ExecutiveLine | 120 pk  | € 23.735

Suzuki Swift 1.0 Stijl Boosterjet Smart Hybrid | 112 pk | € 20.499

Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense | 115 pk | € 21.100

FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT

IDENTITEITSCRISIS
De oplettende lezer kan zien dat de Opel 
Corsa en de Seat Ibiza op de foto’s niet  
dezelfde auto’s zijn als die we in de tekst  
beschrijven. In verband met het grote 
aantal auto’s konden we van die model-
len op de fotodatum niet de juiste versie  
krijgen, zodat voor de foto’s een andere 
uitvoering is gebruikt. Uiteraard zijn alle 
testgegevens ontleend aan de juiste  
motorversie en/of carrosserievariant.
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FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST | TOP 183 KM/H | 0-100 KM/H IN 10,7 S

 Vanaf de Titanium is verkeersbordherkenning 
standaard. Op veiligheidsgebied is de Fiesta  
helemaal bij. 

 Raamslingers achterin: voor een auto van  
twintig mille toch wat karig.

 Op de achterbank is 
de Fiesta nog altijd vrij 
krap.

A De afwerking 
maakte een flinke 

sprong voorwaarts. 
B Voor lange  

mensen zijn de  
zittingen aan  

de korte kant.  
C SYNC3 hapert 
soms nog, maar 

werkt een stuk  
gemakkelijker en 

intuïtiever dan 
SYNC2.

A

B

C

 Bagageruimte van 
303 liter is voor een 
nieuwkomer niet  
overdreven riant.

GROTER FEEST
MULTITEST
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In je laatste maanden nog tot de top-3 van 
bestverkopende modellen in je segment 

behoren is niet voor veel auto’s weggelegd. 
De vorige Fiesta lukte dit echter wel. Mooi 
voor Ford, maar tegelijkertijd een probleem. 
Hoe vervang je namelijk een model dat na 
een carrière van negen jaar nog altijd niet 
uit de belangstelling verdwijnt? Antwoord: 
door er weinig aan te veranderen. Dat heeft 
Ford gedaan, want eigenlijk heeft het alleen 
de zwakke punten van de vorige generatie 
aangepakt en zijn de elementen die wél 
goed waren gehandhaafd.
Zelfs met een klein beetje kennis van zaken 
weet je dan dat het laatste vooral het onder-
stel betreft. Daarmee onderscheidt de  
Fiesta zich nog altijd ten opzichte van alle 
concurrenten. Het compromis tussen een 
fatsoenlijke veerweg en een zeer door-
tastende demping blijft het speerpunt van 
de Fiesta. Plankhard is hij absoluut niet, 
maar omdat de demping de beweging van 
de vrij stevige veren heel snel wegfiltert, ligt 
de koets buitengewoon stabiel. Tegelijker-
tijd kun je de Ford door licht te provoceren 
helemaal naar je hand zetten. Een beetje 
gas los en de neus draait naar binnen, wat 
gas erbij en je rijdt in een wijdere lijn. De 
directe en voorspelbare besturing maakt de 
binding tussen auto en bestuurder compleet. 
Algauw wordt het rijden een spelletje. Leuk 
voor enthousiaste bestuurders en dankzij 
het acceptabele comfort niet vervelend voor 
wie er niet op zit te wachten. Dit blijft het 
beste onderstel uit het B-segment. En dan  
is dit nog niet eens een Fiesta ST-Line.

ECOBOOST
Motorisch veranderde er niet veel. De beste 
verkoopcijfers worden daarom vooral van 
de 1.0 EcoBoost verwacht. Vooralsnog is 

die er alleen met 100 pk en 170 Nm,  
later komt hij er ook met 125 en 140 pk. 
Dankzij het forse koppel voldoet de drie-
pitter met 100 pk echter ook goed. Althans, 
diens prestaties, want de kleine motor  
kan zijn oneven cilinderaantal niet zo goed 
verhullen als sommige concurrenten. Met 
name in de hogere drie versnellingen bromt 
en vibreert de EcoBoost-motor net wat te 
veel. Over de handgeschakelde zesbak zijn 
er geen klachten; hij schakelt gemakkelijk  
en met veel gevoel. Al met al een keurige 
aandrijflijn, maar sinds zijn lancering is de 
EcoBoost-driecilinder wel ingehaald door 
de rest van het segment.
Traditiegetrouw biedt Ford veel opties aan 
tegen een relatief lage prijs. Zeker in het 
begin geldt het veel-voor-weinig-principe. 
Als 1.0 EcoBoost in Titanium-trim kost de 
Fiesta € 19.545 en dan zijn 16-inch licht-
metaal, automatische airco, cruisecontrol 
en regensensor standaard. Voor € 995 kun 
je daar het First Edition-pakket bij krijgen, 
met navigatiesysteem inclusief Bang & 
Olufsen-audio, parkeersensoren rondom en 
de nodige actieve (veiligheids)systemen als 
adaptieve cruisecontrol en een automatisch 
noodremsysteem. Verkeersbordherkenning 
en Lane Departure Warning zijn al aanwezig. 
Die laatste altijd en verkeersbordherkenning 
op de Titanium. Maar ook losse opties  
zoals de geïntegreerde deurbeschermers à 
€ 100 of een pakket met elektrische stoel-, 
stuur- en voorruitverwarming (€ 550) zijn 
sympathiek geprijsd. Bovendien ziet het  
interieur er veel beter uit dan voorheen  
en werkt het navigatiesysteem een stuk 
sneller. Perfect is de Fiesta zeker niet,  
maar wel beter dan ooit. En dat betekent 
voor de concurrentie dat er werk aan de 
winkel is.

DIT BLIJFT HET  
BESTE ONDERSTEL  
UIT HET B-SEGMENT.  
EN DAN IS DIT NOG NIET 
EENS EEN ST-LINE

FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT • MULTITEST

 Toe maar, een heus B & O-geluidssysteem. 
Klinkt voor het segment erg goed. 

 Typische Ford-slimmigheid: de Door Edge 
Protectors klappen uit als je het portier opent.

OPMERKELIJK

WWW.AUTOWEEK.NL      21



Waar de vorige Fiesta universeel de 
handen op elkaar kreeg, had de  

Seat Ibiza het een stuk lastiger. Dat had 
vooral te maken met de basisingrediënten. 
Veel van de techniek was ten tijde van  
de lancering al wat ouder en omdat de 
Spanjaard niet te veel in het vaarwater van 
de Polo mocht komen, had veel in de Ibiza 
de zweem van een budgetmerk. Dat is voor-
bij. Sterker nog, de Ibiza is de eerste auto 
binnen het Volkswagen-concern die gebruik 
mag maken van het MQB A0-platform. In 
het kort: daarmee schiet de Ibiza meteen 
lichtjaren vooruit om één van de meest  
uitontwikkelde B-segmenters van het  
moment te worden. Waar de vorige een 
krampachtige poging deed om sportief te 
zijn, rijdt de nieuwe Ibiza gewoon steen-
goed. Het watervlugge, communicatieve en 
wendbare van de Fiesta heeft hij niet, maar 
met zijn FR-sportonderstel valt er op de 
wegligging weinig af te dingen. Daar komt 
bij dat de Seat op de snelweg meer rust 
biedt en beter geïsoleerd lijkt. Voor wie 
meer waarde hecht aan comfort, zijn er de 
versies zonder sportonderstel. Een korte 
ervaring daarmee leert dat er dan iets meer 
rol in de koets komt, terwijl het algehele 
weggedrag nog altijd keurig is.

COSMETISCHE INGREEP
Motorisch verandert er al net zoveel als  
bij het onderstel; er komt geen krachtbron 
ongewijzigd over van zijn voorganger. De 
1.0 TSI-driecilinder is nieuw voor de Seat 
en maakt een positieve eerste indruk. Met 
115 pk en 200 Nm zijn de prestaties dik in 
orde, hoewel vooral de verfijning van de 
krachtbron opvalt. Trillingen en vibraties 
worden door de ophangrubbers goed  

 De spraakherkenning functioneert  
opvallend goed; het meeste begrijpt de  
Ibiza in één keer. 

 Volledige ledverlichting is een optie,  
maar levert wel een aanzienlijke hoeveelheid 
licht op.

OPMERKELIJK

DANKZIJ HET MQB A0-
PLATFORM SCHIET DE IBIZA 
LICHTJAREN VOORUIT

 De Ibiza breekt met de trend om alle fysieke 
knoppen te verwijderen en dat is goed voor het 
bedieningsgemak.

MULTITEST • FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT

gefilterd en nare bijklanken zijn hem ook 
vreemd. Net als bij de Fiesta is de Seat- 
motor gekoppeld aan een erg prettige hand-
geschakelde zesversnellingsbak. Die betrekt 
je weliswaar wat minder bij het schakel-
proces dan die van de Ford, maar laat zich 
erg makkelijk bedienen. De schakelgangen 
zijn kort en de pook gaat bijna zonder 
weerstand door het H-patroon. Het past  
allemaal goed in het totaalplaatje van de 
Ibiza-rijbeleving: wat serieuzer, maar wel 
steengoed. Die lijn wordt binnenin door-
gezet met een interieur dat weliswaar niet 
sprankelt, maar in alle meetbare opzichten 
goed scoort. Op een paar plekken zijn de 
materialen wat goedkoop, maar de algehele 
indruk is stevig en de ergonomie prima. 
Zitpositie, bedieningsgemak en vooral 
ruimteaanbod ontstijgen de middenmoot 
met gemak. Op de achterbank kan een  
volwassene van gemiddeld formaat goed 
zitten en de achterbak slikt de meeste  
bagage. Gezien de pluspunten valt het met 
de prijsstelling nog aardig mee. De Ibiza is 
zeker niet de goedkoopste, maar gezien de 
uitrusting van de testauto valt de totaalprijs 
van € 22.410 alleszins te verantwoorden. 
De Ibiza FR Business Intense kost met deze 
motor vanaf € 21.100 en dan beschikt de 
auto onder meer over parkeersensoren 
rondom, navigatie, 17-inch lichtmetaal,  
regen- en lichtsensoren en automatische 
airco. Voeg daar nog metallic lak, led-
verlichting en DAB-radio aan toe en je zit 
op het testexemplaar. Ook over de veilig-
heidssystemen geen negatief nieuws. Een 
automatisch noodremsysteem is standaard 
op alle versies, terwijl adaptieve cruise-
control en vermoeidheidsherkenning op  
de FR Business Intense zitten.

LICHTJAREN VOORUIT
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SEAT IBIZA 1.0 TSI | TOP 195 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,5 S
 Met 355 liter heeft  

de Ibiza de grootste  
bagageruimte van de 
zeven testauto’s.

 17-inch,  
een verlaagd 
onderstel  
en dan nog 
rijdt de  
Ibiza niet 
eens oncom-
fortabel.

A Een tikkeltje 
saai, maar de Ibiza 

is wel degelijk  
afgewerkt.

B Stoel en stuur 
zijn voldoende  

verstelbaar en de 
ondersteuning  

is goed. 
C Groot scherm 

dat snel reageert 
op aanraking.

MULTITEST

 Ook op de achterbank is de Ibiza verrassend 
ruim voor het segment.

A

B

C
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KIA RIO 1.2 T-GDI | TOP 188 KM/H | 0-100 KM/H IN 11,1 S

 Zowel de been- als de hoofdruimte is achter in 
de Rio prima voor elkaar. 

 Dit fraaie 17-inch lichtmetaal hoort bij het 
hoogste uitrustingsniveau.

MULTITEST

 Ook hier is het  
ruimte-aanbod  
bovengemiddeld  
goed.

A Het scherm 
tussen de klokken 

biedt veel  
mogelijkheden.

B Vrij harde  
materialen, maar 

alles zit op een  
logische plek. 

C De ‘shortcuts’ 
rondom het 

scherm zorgen 
voor een snelle  

navigatie door de 
menu’s.

A

B

C

DOORDACHT GEHEEL
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De Rio mag dan niet één van de nieuw-
komers van dit verhaal zijn, hij is 

evengoed nog erg vers. De vierde generatie 
van het model verscheen begin dit jaar op 
de Nederlandse markt en treedt wat uiterlijk 
betreft duidelijk in de voetsporen van zijn 
voorganger, die bij de introductie al veel  
indruk maakte. Qua uiterlijk behoort de 
Rio tot de behoudender, maar ook meest 
volwassen ogende auto’s van het veld.  
Binnenin wordt de rustige lijn voortgezet. 
Dat er veel harde kunststoffen zijn gebruikt, 
valt met name bij het deurpaneel op. Qua 
bedieningsgemak scoort Kia veel punten. 
Het merk schuwt het gebruik van veel losse 
knoppen niet, maar weet ze op zo’n manier 
te clusteren, dat de ergonomie alsnog dik  
in orde is. Met name de ‘shortcuts’ rond het 
fijne, hooggeplaatste touchscreen werken 
erg prettig, maar ook de uitgebreide boord-
computer in het instrumentarium laat zich 
door middel van de ogenschijnlijke over-
daad aan knoppen op het stuurwiel al snel 
intuïtief bedienen. Dat stuur is bovendien 
uitgebreid verstelbaar, wat in samenspel 
met een dito stoel en middenarmsteun vrij-
wel iedereen een fijne zitpositie bezorgt. 

Naar aflegbakjes voor kleine spullen hoef 
je niet lang te zoeken en de hoeveelheid 
usb-poorten en 12V-aansluitingen aan 
boord is bovengemiddeld. 

GEMOEDELIJK
De 1.0 T-GDI is in z’n 120 pk-versie de 
sterkste benzinemotor voor de Rio. Dat is 
te merken, want de auto is er uitstekend mee 
bediend. De Rio wil er in alle versnellingen 
graag vandoor, maar laat dan wel duidelijk 
horen dat er sprake is van een driecilinder. 
Wie niet de behoefte heeft de allersnelste  
te zijn, is ook met de 100 pk sterke versie 
van de T-GDI goed bediend, al lever je dan 
wel de zesbak in. De manier waarop de 
pook zich laat verplaatsen, is tekenend 
voor de hele bediening van de auto: licht en  
eenvoudig, maar ook enigszins afstandelijk. 
Verwacht geen haarscherp stuurgedrag, de 
Rio wil het leven van zijn bestuurder in de 
eerste plaats erg gemakkelijk maken. Ook 
het onderstel is van het gemoedelijke soort; 
de auto is comfortabel zonder week te zijn. 
Kia levert de Rio in vier uitrustingsniveaus; 
de 120 pk-variant is er alleen als Dynamic-
Line en ExecutiveLine. Laatstgenoemde is 
met onder meer leer, navigatie, 17-inch 
lichtmetaal, klimaatregeling, stoel- en 
stuurverwarming en keyless entry en 
keyless go meer dan compleet. Een koopje 
is het daarmee echter niet, want in deze 
samenstelling staat de Rio voor € 23.735 te 
boek. Het voordeel is dat er behalve metal-
lic lak helemaal niets meer te kiezen is. Wie 
kan leven zonder leer, stoelverwarming en  
verchroomde accenten is met de € 21.735 
kostende Dynamicline met 120 pk ook van 
nagenoeg alle gemakken voorzien. Alleen 
de klimaatregeling is dan een belangrijke 
afwezige.

VERWACHT GEEN HAAR-
SCHERP STUURGEDRAG, DE 
RIO WIL HET LEVEN VOORAL 
GEMAKKELIJK MAKEN

FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT • MULTITEST

 Toe maar: stoel- én stuurverwarming! 
 Veel aflegruimte, maar alles schuift wel 

snel heen en weer.

OPMERKELIJK

 Dichte, glimmende grille? Dan is 
het minimaal een DynamicLine.
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Zoals we van het merk gewend zijn, pakt 
Mazda de zaken anders dan anders aan . 

Zo schurkt de Mazda 2 qua formaat tegen 
de ondergrens van zijn segment aan en oogt 
hij ook wat smalletjes. Als het op uitrusting 
en interieur aankomt, is de Mazda echter 
buitengewoon volwassen. Het dashboard 
behoort tot de fraaiste exemplaren in deze 
prijscategorie en het valt op door zijn door-
dachte vormgeving en de mooie materialen 
die zijn toegepast. Of het nu gaat om de 
‘boog’ die van links naar rechts het dash-
board omvat, de sierstrip die het enige 
rechthoekige ventilatierooster vaardig  
camoufleert of de met fraai gestikt leer  
beklede rand die over de gehele breedte  
van het dashboard loopt, het oogt allemaal 
bijzonder hoogwaardig. Bovendien voelt 
alles zeer stevig aan; het geheel wekt de  
indruk dat het is gemaakt voor de eeuwig-
heid. Alsof het merk zijn uiterste best doet 
om het ‘premiumgevoel’ te versterken,  
laat het hoog op het dashboard geplaatste 
scherm zich niet door aanrakingen, maar 
door middel van een centraal geplaatste 
draaiknop bedienen. Dat werkt bijzonder 
prettig, maar zorgt er wel voor dat het 
plaatsen van een armsteun lastig is.  
Wellicht is dat de reden dat Mazda hem 
achterwege laat in deze verder helemaal 
volgeladen GT-Luxury-uitvoering. 

GEEN TURBO
Al dat fraais heeft een prijskaartje, want 
deze 2 is met € 24.390 verre van goed-
koop. Voor dat bedrag krijg je behalve een  
rijke uitrusting echter ook de krachtigste 
benzinemotor. Mazda is ook hier eigenwijs 
en stuurt de 2 zonder turbo de weg op.  
Het 115 pk sterke SkyActiv-blok heeft ter 
compensatie een relatief grote cilinder-
inhoud van 1,5 liter. Hij loopt en klinkt fijn, 

 Het enige rechthoekige luchtrooster van 
de Mazda. 

 Bijzonder in dit segment: een head-up-
display.

OPMERKELIJK

HET DASHBOARD OOGT  
BIJZONDER HOOGWAARDIG 
EN ALLES VOELT ZEER  
STEVIG AAN

 De GT-Luxury heeft standaard ledkop-
lampen.

MULTITEST • FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT

maar die 115 paarden komen niet helemaal 
uit de verf. De auto is zeker niet traag, maar 
voelt domweg niet zo vlot aan als zijn acce-
leratiecijfers doen vermoeden. Schakelen 
doet de zesbak als de beste. Wie het ouder-
wets-Japanse ‘klik-klak-gevoel’ wenst, is bij 
deze auto aan het goede adres. Ook sturen 
gaat met veel gevoel, maar Mazda is er wel 
in geslaagd om de 2 voor een breed publiek 
interessant te houden. Nadrukkelijk sportief 
is deze auto namelijk niet. Mazda levert de 
2 vanaf € 16.190, maar die S-versie zouden 
wij laten staan. Essentiële zaken als airco 
ontbreken en het is de enige 2 met slechts 
75 pk. Vanaf de TS wordt het pas interessant, 
want naast het extra vermogen behoren  
airco, cruisecontrol en een fraaier interieur 
voor € 17.490 tot het pakket. Interessanter 
is nog het actiemodel Dynamic, dat voor 
hetzelfde bedrag de standaard aanwezige 
radio vervangt door het eerder omschreven 
scherm en de daarbij behorende draaiknop. 
De 115 pk sterke 1.5 is er alleen als GT-M  
en als nog luxueuzere GT-Luxury en kost 
daardoor minimaal € 22.890. De GT-Luxury 
biedt voor die meerprijs onder meer leren 
bekleding, een achteruitrij camera en een 
head-up-display.

VERFRISSEND ANDERS
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MAZDA 2 SKYACTIV-G 115 | TOP 200 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,3 S
 De Mazda oogt  

kleiner dan hij is. Hier is 
het goed uit te houden.

 16-inch met 
hoge banden, 
het is in dit 
gezelschap  
al bijna  
bescheiden.

A De grote  
centrale toeren-
teller zorgt voor 

een sportief  
gevoel.

B Mazda scoort 
met fraaie  
afwerking  

en prachtige  
materialen. 

C Geen touch-
screen, maar een 

draaiknop. Het 
werkt uitstekend.

MULTITEST

 De ruimte die er is, dankt de Mazda vooral aan 
zijn lage kofferbakbodem.

A

B

C
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OPEL CORSA 1.0 TURBO | TOP 195 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,8 S

 De rugleuning kan een klein 
stukje worden versteld. 

 Automatische airconditioning 
krijg je alleen tegen bijbetaling.

 Uiteraard bereik 
je de achterbank  
in de vijfdeurs  
gemakkelijker. 
De ruimte  
is nog altijd niet 
overweldigend.

A Het stuur laat 
zich niet echt  

lekker vastpakken.
B Oerdegelijk, 

maar een tikkeltje 
saai is het allemaal 

wel.
C De stoelen zijn 

wat hard, maar ze 
ondersteunen wel 

goed.

A
B

C

WERK AAN DE WINKEL
MULTITEST
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Bij zijn introductie, een aantal jaren  
geleden, viel de Corsa vooral op door 

de mate van verfijning op de snelweg. Voor 
het segment voelt de Opel erg volwassen op 
langere afstanden. Sinds die tijd is er echter 
een groot aantal nieuwelingen op de markt 
gekomen en wordt de Corsa steeds meer 
naar achteren gedrongen. Puur gekeken 
naar het onderstel, bieden de nieuwe Seat  
Ibiza en Ford Fiesta namelijk niet noemens-
waardig minder comfort, terwijl de weg-
ligging stukken beter is. De combinatie van 
vrij soepele veren en dempers die pas laat 
ingrijpen leidt namelijk tot een soms wel 

erg enthousiast uitverende achteras.  
Op drempels deint de Corsa bovendien  
een beetje na. De erg directe en lichte  
stuur inrichting past daar niet echt bij. De 
rijbeleving wordt daardoor wat onsamen-
hangend en dat is jammer, zeker omdat 
Opel zijn motoren de afgelopen jaren sterk 
heeft verbeterd. De 1,0-liter driecilinder in 
de neus van de Corsa kan zich prima meten 
met de 1.0 TSI van de Seat en overklast de 
EcoBoost van Ford. Dankzij de toepassing 
van een balansas worden trillingen bijna 
uitgebannen en een dikke laag isolatie 
weert eventuele wanklanken effectief uit 
het interieur. Het raffinement is daarbij  
niet ten koste gegaan van de prestaties, 
want ondanks het relatief hoge gewicht 
presteert de Corsa meer dan adequaat.

HAKERIG
Helaas wordt de aandrijflijn wat beperkt 
door de nogal hakerige zesbak die aan de 
motor vast zit. Die vereist bovengemiddeld 
veel aandacht om hem foutloos te kunnen 
bedienen. Vooral de gang van twee naar 
drie wordt door het hakerige karakter nog 
weleens bemoeilijkt. De koppeling levert 
gelukkig geen problemen op. Het interieur 
van de Corsa doet weliswaar kwalitatief 
goed aan, maar echt sprankelen is er niet 
bij. Het oogt degelijk en overzichtelijk met 
goede stoelen en een prima in te stellen  
zitpositie, maar een beetje levensvreugde 
had wel gemogen. Net als een iets sneller 
werkend touchscreen trouwens, want gezien 
de hoeveelheid functies die daarin verstopt 
zit, reageert het scherm niet snel genoeg. 
Op ruimtegebied scoort de Corsa redelijk, 
al is de verstelbare achterbank een leuke 
toevoeging. Zowel zitruimte als laadvolume 
is voor het segment echter niet meer dan 
gemiddeld.
Dat geldt ook een beetje voor de uitrusting 
en de prijs. De geteste Online Edition kost 
als vijfdeurs met 115 pk € 20.799 en voor 
dat geld krijg je 16-inch lichtmetaal, een 
navigatiesysteem, cruisecontrol en regen- 
en lichtsensoren, maar geen automatische 
airconditioning; de ramen achterin zul je 
met de hand open moeten slingeren. Boven-
dien vallen de actieve-veiligheidssystemen 
een beetje tegen. Dat wil zeggen: er zijn  
wel allerlei systemen verkrijgbaar, maar die 
zijn allemaal optioneel. Voor een pakket 
met Lane Departure Warning, verkeersbord-
herkenning en botswaarschuwing betaal je 
€ 499 bij, een automatisch noodremsysteem 
is niet verkrijgbaar. Geen halszaken wel-
licht, maar gezien de prijs is de Corsa zeker 
niet overdreven riant uitgerust.

ONDANKS HET  
RELATIEF HOGE GEWICHT 
PRESTEERT DE CORSA 
MEER DAN ADEQUAAT
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 Onstar kun je bellen om te vragen  
waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde  
supermarkt is. 

 Met een druk op de knop stuurt de Corsa 
nóg lichter.

OPMERKELIJK

 280 liter is  
allerminst  

indrukwekkend.
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De Renault Clio van de huidige gene-
ratie kwam in 2012 op de markt en is 

daarmee het oudste model van de zeven.  
Nu is smaak natuurlijk persoonlijk, maar 
toch durven we wel te stellen dat het uiter-
lijk van de auto uitzonderlijk goed houd-
baar blijkt. De minimale facelift die Renault 
vorig jaar doorvoerde, bracht de Clio dank-
zij ledverlichting rondom weer helemaal  
bij de tijd en zeker als de hier getoonde GT 
Line is de Clio een erg dynamisch ogende 
auto. Ook de kuipstoel-achtige zetels van 
deze Clio horen bij het GT-pakket. Ze  
dragen bij aan het toch al sportieve gevoel 
dat de Fransman zijn bestuurder geeft.  
Het dikke stuur kan ver naar je toe en ligt 
heerlijk in de hand, de besturing is direct en 
de Clio onthaalt snel bochtenwerk op veel 
enthousiasme. De wat lange versnellings-
pook is eenvoudig van verzet naar verzet te 
bewegen en biedt daarbij vrij veel gevoel. 
Keerzijde van dit uitdagende karakter is  
dat het onderstel vrij stevig is, wat niet  
iedereen zal kunnen waarderen. De TCe 
120-motor die in deze test fungeert, is op 
het blok van de RS na de krachtigste optie 
voor de Clio. De 1,2-liter krachtbron is een 
heuse viercilinder en die loopt toch net wat 
fraaier dan veel van zijn driecilinder- 
concurrenten. Behalve een extra cilinder en 
30 pk meer biedt de TCe 120 ten opzichte 
van de TCe 90 een zesde versnelling. 

SIMPEL
Het dashboard van de Clio is op een  
creatieve manier vormgegeven. Renault 
kiest waar dat mogelijk is voor simpele, 
overzichtelijke oplossingen, maar dat heeft 
tot gevolg dat het geheel soms wat kaal 
oogt. Het instrumentarium is ondanks de 
creatieve indeling eenvoudig van opzet en 

 De GT Line krijgt buitengewoon sportief 
meubilair mee. Zit uitstekend! 

 De sleutelkaart kan in je zak blijven, maar 
wie dat wil, kan hem hier kwijt. Het contact 
gaat ook dan gewoon aan.

OPMERKELIJK

DE FRANSMAN ONTHAALT 
SNEL BOCHTENWERK OP 
VEEL ENTHOUSIASME
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de middenconsole bestaat voor een groot 
deel uit grote, in pianolak gehulde opper-
vlakken. De kwaliteit van sommige onder-
delen in het Clio-interieur laat te wensen 
over. ‘Onze’ auto heeft een vast panorama-
dak, maar het doorzichtige scherm dat  
het zonlicht buiten moet houden, loopt al 
tijdens de testperiode uit zijn rails. Het  
R-Link-infotainmentsysteem is evenmin vrij 
van nukken. Zo kan het na het wegrijden 
enige tijd duren voordat het systeem bruik-
baar is en vergeet de auto soms zijn instel-
lingen. Als het systeem eenmaal op gang  
is, werkt het prima, al is het niet zo logisch 
ingedeeld als dat van met name de Kia en 
de Seat. Navigatie is standaard vanaf het 
tweede uitrustingsniveau, de Zen. Het uit-
gebreidere R-link-systeem kost minimaal  
€ 395 extra. Wij rijden de Clio als Intens, 
een versie die in combinatie met deze motor 
en een handgeschakelde transmissie mini-
maal € 21.390 kost. Ledkoplampen, klimaat-
regeling, regen- en lichtsensoren, 16-inch 
lichtmetaal en keyless entry en keyless start 
zijn standaard op deze versie. De auto op de 
foto’s is daarnaast voorzien van het Pack GT 
Line met 17-inchwielen (€ 995), het panora-
madak en R-Link met Bose-speakers, dat 
voor € 895 te boek staat. 

LEVENSLUSTIGE OUDGEDIENDE
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RENAULT CLIO TCe 120 | TOP 190 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,9 S
 Het gaat allemaal net 

achterin de Clio.

A Twee klokken, 
maar de snelheid 

staat er digitaal 
tussenin.

B Grote lappen  
pianolak, daar 

moet je van 
houden. 

C Het R-Link- 
systeem is niet  

vrij van kuren.

MULTITEST

 Met de bank rechtop een middenmoter,  
met de bank plat gaat er érg veel in.

 Remtrommels achter zijn prima, maar  
dit is wel heel opvallend. 

A

B

C

WWW.AUTOWEEK.NL      31



SUZUKI SWIFT 1.0 BOOSTERJET SMART HYBRID | TOP 195 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,7 S

 De achterste handgreep zit verstopt in deze 
zwarte balk op de C-stijl. 

 Zelfs adaptieve cruisecontrol is aanwezig!

 Dankzij zijn vrij  
vierkante koets doet  
de Swift ruim aan. In 
werkelijkheid behoort 
hij tot de middenmoot.

A Sportief,  
in kokers onder- 
gebracht instru-

mentarium.
B Aardige vorm-

geving, maar  
het Suzuki- 

binnenste oogt  
erg goedkoop. 

C Niet het snelste 
systeem op de 

markt.

A

B

C

 De Swift heeft de 
kleinste kofferbak  

van het zevental.

VROLIJK TYPE
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De Suzuki Swift is bedoeld als het  
jeugdige, vlottere alternatief voor de 

Baleno, die bij hetzelfde merk in hetzelfde 
segment zijn kunsten vertoont. Of de auto 
jeugdig is, mag iedereen voor zichzelf  
beoordelen. Feit is dat de Swift nog altijd 
herkenbaar is als Swift. De vorige twee  
generaties van het model hadden in grote 
lijnen dezelfde designtaal, maar Suzuki 
heeft de auto meer afgerond en hem  
opvallend gevormde koplampunits en een 
dito C-stijl meegegeven. Het speelse design 
wordt voortgezet in het interieur. Ronde 
ventilatieroosters en een aan de onderzijde 
ietwat afgeplat stuurwiel zorgen bovendien 
voor een sportief tintje. Helaas is het geheel 
wel uit keihard plastic opgetrokken, wat bij 
de eerste aanblik al opvalt. Erg hoogwaardig 
oogt het Suzuki-interieur hierdoor niet.  
Gelukkig is de zitpositie dik in orde, want 
de stoel en het stuur laten zich uitgebreid 
verstellen. Wel valt op dat ook hier een 
middenarmsteun ontbreekt. Het infotain-
mentsysteem voldoet, maar reageert niet 
altijd direct op commando’s. De aan weers-
zijden gepositioneerde ‘touch-knoppen’ 
voor onder meer het volume werken in de 

praktijk bovendien niet zo prettig. Toch  
is het knap wat het relatief kleine merk  
Suzuki allemaal voor elkaar weet te krijgen 
op uitrustingsgebied. Als Stijl beschikt de 
Swift bijvoorbeeld over ledkoplampen en 
adaptieve cruisecontrol, zaken die in dit 
segment toch wel als echte verwennerij  
te boek staan. Ook kan de sleutel op zak 
blijven en zijn de stoelen verwarmbaar. 

HYBRIDE
Met de aandrijflijn van de Suzuki is wat  
bijzonders aan de hand. De auto is namelijk 
een zogenaamde Smart Hybrid Vehicle by 
Suzuki (SHVS), ofwel een milde hybride. 
Dat betekent in de praktijk dat een kleine 
extra accu en een elektromotor de benzine-
motor in bepaalde situaties ondersteunen. 
In theorie is de auto daardoor een stukje 
zuiniger dan een Boosterjet-Swift zonder 
SHVS. Dat lijkt in de praktijk te kloppen, 
want de Swift is met een praktijkverbruik 
van 1 op 18,3 met afstand de zuinigste van 
het stel. Tijdens het rijden merk je niet veel 
van de elektro-ondersteuning. Als er vlot 
wordt geaccelereerd, geeft de Swift een  
fijne duw in de rug, maar in hoeverre de 
Boosterjet daarvoor de elektromotor nodig 
heeft, is de vraag. Het motortje reageert 
met name hoger in de toeren enthousiast  
op het gaspedaal en laat daarbij duidelijk 
horen dat het een driecilinder is. De Swift 
stuurt zoals hij op basis van zijn uiterlijk  
en gewicht doet vermoeden: lichtvoetig en 
vermakelijk. De auto laat zich op speelse 
wijze van bocht naar bocht dirigeren en 
blijft keurig in het spoor, al blijft flink 
overhellen daarbij zeker niet achterwege. 
Schakelen gaat licht en soepel, al valt  
wel op dat de Swift over ‘slechts’ vijf  
versnellingen beschikt. 

DE SWIFT IS  
MET AFSTAND  
DE ZUINIGSTE  
VAN HET STEL
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 Net een echte hybride: de energie- 
voorziening is live te volgen op dit  
handige kleurenscherm. 

 Een ‘touch-balkje’ voor het volume.  
Doe ons maar een draaiknop!

OPMERKELIJK
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CONCURRENTEN

ALLE GEGEVENS OP EEN RIJ

GEGEVENS FORD KIA MAZDA OPEL  RENAULT SEAT SUZUKI

TECHNIEK
Motor 3-cil. in lijn 3-cil. in lijn 4-cil. in lijn 3-cil. in lijn 4-cil. in lijn 3-cil. in lijn 3-cil. in lijn
Turbo ja, met intercooler ja, met intercooler nee ja, met intercooler ja, met intercooler ja, met intercooler ja, met intercooler
Cilinderinhoud 999 cc 998 cc 1.496 cc 999 cc 1.197 cc 999 cc 998 cc
Max. vermogen 74 kW/100 pk 88 kW/120 pk 85 kW/115 pk 85 kW/115 pk 88 kW/120 pk 85 kW/115 pk 82 kW/112 pk

bij 4.500 tpm bij 6.300 tpm bij 6.000 tpm bij 5.000 tpm bij 5.000 tpm bij 5.000 tpm bij 5.500 tpm
Max. koppel 170 Nm 172 Nm 148 Nm 170 Nm 205 Nm 200 Nm 170 Nm

bij 1.500 tpm bij 1.500 tpm bij 4.000 tpm bij 1.800 tpm bij 2.000 tpm bij 2.000 tpm bij 1.700 tpm
Uitstoot CO2 97 g/km 107 g/km 115 g/km 115 g/km 118 g/km 108 g/km 97 g/km
Aandrijving voor voor voor voor voor voor voor
Aantal versnellingen 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 5, handgeschakeld
Remmen vóór/achter gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/

trommels schijven trommels trommels trommels trommels schijven
Bagageruimte 303-984 liter 325-980 liter 280-950 liter 280-1.090 liter 300-1.146 liter 355-1.165 liter 265-947 liter
Gewicht 1.106 kg 1.060 kg 955 kg 1.099 kg 1.065 kg 1.040 kg 825 kg
Laadvermogen 569 kg 560 kg 555 kg 536 kg 594 kg 620 kg 540 kg
Aanhanger (geremd) 1.000 kg 1.110 kg 900 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.100 kg 1.000 kg

KOSTEN
Vanafprijs € 19.545 € 21.735 € 22.890 € 19.449 € 19.690 € 19.300 € 17.999
Prijs uitvoering € 19.545 € 23.735 € 24.390 € 20.799 € 21.390 € 21.100 € 20.499
Prijs testauto € 21.440 € 24.330 € 24.985 € 22.695 € 24.370 € 22.410 € 20.998
Wegenbelasting/3 mnd. € 115 - € 128 € 93 - € 104 € 115 - € 128 € 115 - € 128 € 115 - € 128 € 93 - € 104 € 72 - € 80
Energielabel/bijtelling B/22% B/22% C/22% C/22% C/22% B/22% C/22%
Garantie 2 jaar/onbeperkt, 7 jaar/150.000 km, 3 jaar/100.000 km, 2 jaar/onbeperkt, 2 jaar/onbeperkt, 4 jaar/100.000 km, 3 jaar/100.000 km,

12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie
Onderhoudsinterval 20.000 km/1 jaar 15.000 km/1 jaar 20.000 km/1 jaar 30.000 km/1 jaar 30.000 km/2 jaar variabel/2 jaar 15.000 km/1 jaar

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TESTWAARDEN FORD KIA MAZDA OPEL  RENAULT SEAT SUZUKI

PRESTATIES
0-50 km/h 3,4 s 3,4 s 3,4 s 3,3 s 3,7 s 3,4 s 3,4 s
0-80 km/h 7,1 s 7,5 s 6,5 s 6,7 s 6,9 s 6,5 s 6,4 s
0-100 km/h 10,7 (10,5*) s 11,1 (10,2*) s 9,3 (8,7*) s 9,8 (10,3*) s 9,9 (9,0*) s 9,5 (9,3*) s 9,7 (10,6*) s
50-80 km/h in 3/4 4,9/6,9 s 3,9/6,4 s 4,5/6,7 s 3,2/6,4 s 3,5/5,3 s 4,1/6,0 s 4,0/6,0 s
80-120 km/h in 4/5 10,4/14,6 s 9,7/13,0 s 9,4/14,1 s 9,8/12,5 s 8,3/10,7 s 8,5/11,3 s 9,0/12,2 s
Topsnelheid* 183 km/h 188 km/h 200 km/h 195 km/h 190 km/h 195 km/h 195 km/h

REMMEN
50-0 km/h 9,2 m 8,9 m 9,8 m 9,3 m 9,7 m 9,0 m 9,9 m
100-0 km/h 37,7 m 36,7 m 39,9 m 37,0 m 37,0 m 37,2 m 39,2 m

TOERENTAL
130 km/h 2.700 tpm 2.950 tpm 3.050 tpm 3.150 tpm 2.900 tpm 2.600 tpm 3.050 tpm

Meetcondities temperatuur 20°C, weer bewolkt, asfalt droog * = fabrieksopgave

 Peugeot 208 
1.2 PureTech 110, 
vanaf € 21.610

 Toyota Yaris 
1.5 VVT,  
vanaf € 17.830

DOWNLOAD NU  
ALS PDF
Wil je deze test bewaren of een vergelijkende 
test zien van  andere  auto’s? Dat kan. Al onze 
dubbel-, trio- en  multitests zijn namelijk na te 
lezen op autoweek.nl/multitests
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MATEN in mm

interieurbreedte voor/achter 1.370 / 1.320, draaicirkel 10,1 m, 
banden testauto Michelin Primacy 3, 205/45R17

interieurbreedte voor/achter 1.310 / 1.310, draaicirkel 9,9 m, 
banden testauto Continental ContiSport Contact, 205/45R17

interieurbreedte voor/achter 1.420 / 1.380, draaicirkel 9,4 m, 
banden testauto Toyo Proxes R39, 185/60R16

interieurbreedte voor/achter 1.41 0   /1.400, draaicirkel 10,6 m, 
banden Continental ContiPrem  iumContact 5, 195/55R16

FIESTA RIO 2 CORSA
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FORD KIA MAZDA OPEL RENAULT SEAT SUZUKI

Aandrijflijn

● ● ● ● ◗ ● 
Wat brommerig 
bij lage toeren-
tallen.

● ● ● ● ◗ ● 
Voelt vlot, wel 
wat rumoerig.

● ● ● ● ● 
Eigenwijze 
motorkeuze, 
schakelt top.

● ● ● ● ◗ ● 
Verfijnde motor, 
maar een ietwat 
hakerige bak.

● ● ● ● ● 
Een viercilinder. 
Fijn!

● ● ● ● ● 
Prettige, stille 
motor en fijne 
zesbak.

● ● ● ● ◗ ● 
Hybrid-systeem 
is een nuttige 
toevoeging.

Rijden

● ● ● ● ● ◗
Stuurt leuk, 
maar is toch 
comfortabel.

● ● ● ● ●
Licht en soepel, 
maar ook wat 
afstandelijk.

● ● ● ● ◗ ●
Het vermogen 
komt niet echt 
uit de verf.

● ● ● ◗ ● ●
Keurige  
middenmoter.

● ● ● ● ◗ ●
Erg dynamisch, 
voor sommigen 
misschien té.

● ● ● ● ● ◗
Comfortabel, 
neutraal en zeer 
volwassen.

● ● ● ● ◗ ●
Voelt lichtvoetig 
aan, maar kan 
verfijnder.

Uitrusting

● ● ● ● ● ◗
Voor dit bedrag 
zit vrijwel alles 
erop.

● ● ● ● ●
Dik voor elkaar. 
Stoel- en stuur-
verwarming!

● ● ● ● ◗ ●
Alles zit erop, 
maar daar is de 
prijs ook naar.

● ● ● ◗ ● ●
Biedt minder 
dan de rest voor 
hetzelfde geld

● ● ● ● ●
GT Line biedt 
meer opsmuk 
dan uitrusting.

● ● ● ● ● ◗
Veel mogelijk-
heden voor een 
aardige prijs.

● ● ● ● ● ◗
De Swift Stijl 
heeft nagenoeg 
alles.

  

Ruimtegebruik

● ● ● ● ● 
Achterin houdt 
het niet over.

● ● ● ● ◗  ● 
Zowel achter-
bank als koffer-
bak prima.

● ● ● ● ● 
Oogt kleiner 
dan hij is.

● ● ● ● ◗ ● 
Zeker als 
vijfdeurs op 
niveau.

● ● ● ● ● 
Voldoet aan de 
verwachtingen.

● ● ● ● ● 
De Ibiza is weer 
gegroeid en dat 
is te merken.

● ● ● ◗ ● ● 
Met name de 
kofferbak komt 
tekort.

Interieur

● ● ● ● ◗ ●
Keurig geheel 
met mooie 
materialen.

● ● ● ● ◗ ●
Goede ergono-
mie, afwerking 
geen topniveau.

● ● ● ● ●
Fraaie afwer-
king en dito 
vormgeving.

● ● ● ● ●
Oogt goed, 
maar geen 
uitblinker.

● ● ● ● ●
Fris design, 
maar niet de 
beste.

● ● ● ● ●
Afwerking en 
ergonomie puik,  
oogt erg strak.

● ● ● ● ●
Leuke vorm - 
geving, oogt 
érg goedkoop.

Veiligheid

● ● ● ● ●
Up-to-date, 
maar niet alles 
is standaard.

● ● ● ● ●
Rijbaanassis-
tentie en nood- 
stop leverbaar.

● ● ● ● ◗ ●
Bestel ‘i-Activ-
sense’ en alles 
zit erop.

● ● ● ● ◗ ●
Met Opel Eye is 
de Corsa goed 
voorzien.

● ● ● ● ◗ ●
Niet langer de 
top van zijn 
segment.

● ● ● ● ●
Helemaal bij 
de tijd.

● ● ● ● ◗ ●
Noodstop en 
adaptieve 
cruise mogelijk.

Gebruikskosten

● ● ● ● ●
De op één na 
zuinigste.

● ● ● ● ◗ ●
Keurig verbruik 
én 7 jaar 
garantie

● ● ● ● ◗ ●
Prima verbruik 
en een vrij laag 
gewicht.

● ● ● ● ●
Niet de lichtste, 
acceptabel 
verbruik.

● ● ● ◗ ● ●
Met afstand de 
minst zuinige 
van het stel.

● ● ● ● ◗ ●
4 jaar garantie, 
prima verbruik 
en gewicht.

● ● ● ● ● ◗
Licht en  
bijzonder 
zuinig.

Uitstraling

● ● ● ● ● 
Nog altijd een 
leuke auto om 
mee te rijden.

● ● ● ● ● 
Fijne auto, maar  
‘fun’ is niet het 
woord.

● ● ● ● ◗ ● 
Zeker in deze 
uitvoering een 
hebbedingetje.

● ● ● ◗ ● ●
De Corsa kruipt 
niet onder onze 
huid.

● ● ● ● ● 
Een uitdagend 
type, dat ook 
nog leuk oogt.

● ● ● ● ◗ ● 
Volwassen, 
maar speels-
heid ontbreekt.

● ● ● ● ● 
Sympathieke 
auto met leuk 
stuurgedrag.

SCOREKAART

RESTWAARDE

De nieuwe Ford Fiesta  
en Seat Ibiza zijn prima  
B-segmentauto’s met een 
stabiele restwaarde. De  
Mazda is duurder dan de rest, 
zijn reputatie wint het niet van 
eigenzinnigheid. De andere 
Japanner, de nieuwe Suzuki 
Swift, scoort het hoogste  
restwaardecijfer. Hij is extra 
aantrekkelijk, ook tweede-
hands, mede door zijn lage 
gewicht. Ondanks zijn leeftijd 
blijft de gefacelifte Renault 
Clio populair. Dat uit zich in 
hetzelfde cijfer als de Fiesta, 
Ibiza en Rio. Die laatste is  
weliswaar een geheel nieuw 
model, maar de prijzen zijn 
ook nieuw en vrij stevig. Ook 
de Corsa is nog steeds een 
frisse verschijning en doet  
eigenlijk niet onder voor de 
rest. Het verschil is klein.

De restwaardeprognose voor de test-
auto’s is weer gegeven als rapportcijfer. 
Dat cijfer is een gemixte waarde van de 
te verwachten restwaarde in euro’s en in 
procenten na vier 
jaar bij een voor deze 
auto’s  representatieve 
kilometerstand. 

FORD 7,5
KIA  7,5 
MAZDA 7
OPEL 7
RENAULT  7,5
SEAT  7,5
SUZUKI  8

BRANDSTOFVERBRUIK

Met een afwisselende rijstijl komt het gemiddelde verbruik van de meeste auto’s in deze test op rond de  
1 op 16. Met een rustige rijstijl is een iets beter score realistisch. Positieve uitschieter vormt de Suzuki Swift, 
die ruim 18 kilometer per liter haalt. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de Renault Clio terug,  
die rond 1 op 14 blijft steken.

FORD FIESTA – KIA RIO – MAZDA 2 – OPEL CORSA – RENAULT CLIO – SEAT IBIZA – SUZUKI SWIFT • MULTITEST

 Fabrieksopgave in l/100 km Testverbruik in l/100 km Tankinhoud in liters Actieradius in kilometers
FORD    4,3 (1:23,3)    6,1 (1:16,5)    42    693
KIA    4,7 (1:21,3)    6,3 (1:15,8)    45    711
MAZDA    4,9 (1:20,4)    6,3 (1:15,8)    43    680
OPEL    4,9 (1:20,4)    6,6 (1:15,2)    45    684
RENAULT    5,3 (1:18,9)    7,2 (1:13,8)    45    621
SEAT    4,7 (1:21,3)    6,3 (1:15,8)    40    632
SUZUKI    5,0 (1:20,0)    5,5 (1:18,3)    37    677

MATEN in mm

interieurbreedte voor/achter 1.41 0   /1.400, draaicirkel 10,6 m, 
banden Continental ContiPrem  iumContact 5, 195/55R16

interieurbreedte voor/achter 1.280 / 1.240, draaicirkel 10,6 m, 
banden testauto Michelin Primacy 3 205/45R17

interieurbreedte voor/achter 1.390 / 1.370, draaicirkel 10,6 m, 
banden testauto Bridgestone Turanza, 215/45R17

interieurbreedte voor/achter 1.390 / 1.380, draaicirkel 9,6 m, 
banden testauto Bridgestone Ecopia EP150, 185/55R16

CLIO IBIZA SWIFT
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Seat en Ford kunnen tevreden zijn, 
want de uitdagers van deze strijd gaan 
er met een één-tweetje vandoor. Zowel 
de Ibiza als de Fiesta zijn buitenge-
woon volwassen auto’s, die op veel  
gebieden de grenzen van hun segment 
weer een stukje hebben verlegd. De  
Fiesta blijft met name op de gebieden 
aandrijflijn en ruimtegebruik iets  
achter, waardoor de Ibiza er met de 
hoofdprijs vandoor gaat. De Swift is 
een enigszins verrassende derde.  
De vrolijke Japanner biedt erg veel 
waar voor zijn geld en is bovendien de 
voordeligste in het gebruik. De Mazda 
2 scoort overal voldoendes en blinkt  
uit met zijn bijzonder fraaie interieur.  
Hij wordt op de voet gevolgd door de 
Rio. Ook die auto laat nergens steken 
vallen, maar de tijden waarin de echte  
koopjes uit Korea kwamen, zijn voorbij. 
De Renault Clio is een erg vermakelijke 
auto en met afstand de meest dyna-
mische van dit stel. Dat is echter niet 
voor iedereen interessant. Hekken-
sluiter Opel Corsa is zeker geen  
slechte of onprettige auto, maar weet 
nergens echt te imponeren.

Seat Ibiza
32 punten1

Mazda 2
27½ punten4

Ford Fiesta
31 punten2

Kia Rio
27 punten5

Opel Corsa
24 punten7

Suzuki Swift
28 punten3

Renault Clio
26½ punten6

OORDEEL

DE TWEE UITDAGERS  
SCOREN EEN ÉÉN-TWEETJE

ER KOMT NOGAL WAT KIJKEN BIJ DE PRODUCTIE VAN ZO’N MULTITEST. WANT AL DIE 
AUTO’S MOETEN WORDEN GEHAALD EN NOG EEN KEER WORDEN TERUGGEBRACHT,  
IN DE TUSSENTIJD ZET DE REDACTIE ER KILOMETERS OP EN MOETEN DE AUTO’S AAN DE 
BAK VOOR DE PRESTATIEMETINGEN. IN TOTAAL REDEN WE MET DIT ZEVENTAL 7.919 
KILOMETER, WERD ER 24 KEER GETANKT EN ELK EXEMPLAAR WERD BIJVOORBEELD 
OOK NOG EENS TWEE KEER DOOR DE WASSTRAAT GETROKKEN OM SPIC EN SPAN 
VOOR DE CAMERA TE VERSCHIJNEN.

Nog meer cijfers: in totaal tankten we 532,78 liter en dat zorgt ervoor dat we alleen  
al € 803,06 aan brandstofkosten hebben. Elke auto die op de foto gaat moet er netjes 
bij staan en dat betekent dat ze op de fotodag eerst door de wasstraat gaan. Dat kost 
gemiddeld €8. Wanneer de testauto weer richting importeur gaat, trekken we hem 
weer door de carwash, en daarbij zuigen we hem vanbinnen natuurlijk ook nog uit. 
Los van de tijd die dat kost, komt het neer op € 102 aan waskosten. Gelukkig hebben 
we een legertje logistieke hulpen die ons assisteren bij het halen en brengen van  
de auto’s. Zeker op de fotodag ben je dan met een grote ploeg op pad. Tijdens de  
fotografie van deze productie waren we met 8 man op pad. Al met al een hele klus, 
maar het resultaat mag er zijn! En nee, die strepen op het asfalt zijn niet van ons. 

OPERATIE MULTITEST
BLIK ACHTER DE SCHERMEN
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