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Autoshow Genève toont nieuws in alle klassen

Hoe verleid je de koper?
Dat er op de 80e Autosalon van Genève onbetaalbare auto’s debuteren is normaal. Evenzo dat 

heel wat gewone productiemodellen worden onthuld die nu of tot aan de volgende show in 

2014 op de markt komen. Fantasievolle studiemodellen horen er net zo goed bij. Maar dit jaar 

is de verzameling wel erg bont.

 Nog iets gebruikelijks is dat de Zwitserse show 
op het oog ongevoelig is voor slechte tijden in de 
autobranche. Terwijl niet alleen in ons land, maar 
in heel Europa de verkoop gedurig terugloopt en 
bezuinigen overal het motto is.
Of nee, niet overal. Lamborghini zet zijn 50-jarig 
jubileum luister bij met het speciale model Vene-
no. Drie worden er gebouwd, die zijn al verkocht, 
voor drie miljoen euro exclusief belasting per stuk. 
Ferrari slaat terug met LaFerrari als topmodel, 
waarvan er 499 geproduceerd gaan worden. Net 
als de volgende debutant McLaren P1 met een 
hybride aandrijfl ijn erin. Van die P1 komen er 375, 
voor iets meer dan een miljoen euro ex belasting. 

 Trend: hybrides echt in opkomst 
 Uit de nieuwsstroom van een driewielige Toyota 
stadsvervoer-studie, tot aan de genoemde exo-
ten valt het dit jaar niet mee een grote lijn te 
destilleren, in welke richting de auto-industrie de 
toekomst ziet. Maar het zegt wel wat dat Ferrari 
en McLaren voor hyperexclusieve wegracers toch 
een soort zuinigheid nastreven met elektrische 
ondersteuning. Hoewel in de Formule 1 het idee 
van een KERS die remenergie opspaart om tijdelijk 
extra acceleratie te leveren fl opte.
Waar McLaren voor de P1 geen afzonderlijke 
vermogens opgeeft voor de elektromotor en hun 
3.8 twinturbo V8 doet Ferrari dat wel voor de 6.3 
V12 in LaFerrari en de elektromotor daarbij. Waar 
tegenover de P1 al een stukje puur elektrisch kan 
rijden, en de Ferrari nog niet. Maar dat komt ooit, 
wordt beloofd.
In tegenstelling daartoe presenteert Lexus de 
IS300h, de eerste hybrideversie van hun compacte 
IS-serie. Die kwam al ter sprake in ons artikel over 
de Detroit Auto Show van januari. Lexus wil bij ons 
alleen maar hybridemodellen bieden. In dit geval 
met een 2.5 V6 van 133 kW en een 105 kW elektro-
motor, gezamenlijk goed voor maximaal 164 kW. 
 In een weer wat lagere prijsklasse krijgen we dan 
de Volkswagen Jetta Hybrid, in de VS al op de 
markt. Zie in het artikel over de VW XL1 elders in 
deze AMT, voor de nabije toekomst zet Volkswa-
gen/Audi vol in op hybridemodellen, na de Jetta 
(en XL1) volgt al nog dit jaar meer. 

 Trend: de urban crossover? 
 Daarnaast hebben we het nieuwe hybrideconcept 
van Peugeot/Citroën, de HybridAir. In het kort 
beschreven we die in de vorige editie van AMT. 
Niet met een elektromotor en accu, maar volgens 
PSA en ontwikkelingspartner Bosch goedkoper 
met een hydromotor achter de nog nieuwe 
driecilinder benzinemotor. Bij afremmen zet een 
hydraulische pomp een cilinder in de  middentun-
nel onder een druk tot 200 bar, in die cilinder zit 
een zuiger met aan de ene kant stikstof en aan de 
andere kant olie. De olie onder druk kan een aan 
de transmissie gebouwde hydromotor aandrijven, 
waarbij met name in stadsverkeer de benzine-
motor vaak uitgeschakeld kan blijven.
Als prototype werd het getoond in een Citroën 
C3, maar de primeur voor productie gaat naar 

de nieuwe Peugeot 2008. De C3 debuteerde in 
Genève wel met een facelift, en hij krijgt nu ook 
de driecilinder motoren die eerst in de Peugeot 
208 verschenen. Bij de 2008 gaat het om alweer 
een nieuwe modelsoort, de ‘urban crossover’, 
zoiets als een kruising tussen suv en mpv in com-
pact formaat. In dit geval een wat stoerder en gro-
ter variant op de 208. Waarbij Renault aansluit met 
de Captur, gebaseerd op de Clio maar meer dan 
de 2008 een model met een heel eigen uiterlijk.
De hoop is kennelijk dat het publiek dol blijft op 
suv-achtige modellen, bij de trend naar ‘down-
sizing’. Feitelijk sluiten de modieuze Franse debu-
tanten aan bij de mini-suvs Opel Mokka/Chevrolet 
Trax, en de Ford EcoSport die voor Europa ook zijn 
primeur had in Genève. 

 Vraag naar vermogen 
 Zo kun je ook de Mercedes-Benz CLA sedan zien 
als een antwoord op de trend naar downsizing. 

De smalle Toyota i-Road is een soort kruising van de niet meer 
gebouwde Nederlandse Carver, en de Piaggio MP3 scooter met 
drie wielen.
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Terwijl begin van het jaar alleen de pers hem 
mocht zien voorafgaand aan de Detroit Auto 
Show maakte deze vierdeurs coupé van vrijwel 
Mercedes C-Klasse formaat nu echt zijn publieks-
debuut. Voor klanten die een A-klasse te compact 
vinden, maar een CLS te groot? Maar niet alles 
staat in het teken van downsizing, getuige de 
nieuwe A 45 AMG, voor hen die zuinigheid niet 
bovenaan de verlanglijst hebben staan. Met 265 
kW uit de tweeliter turbomotor een nieuw hoog-
tepunt in gespierde gezinswagens.
Er zal wel vraag naar zijn, nemen we maar aan. 
Waarom anders een straatracer als de McLaren P1 
uitbrengen met 674 kW uit zijn combinatie van 
V8 en elektromotor, of een Lamborghini Veneno 

met 551 kW? Of als concurrent een LaFerrari met 
588 kW uit zijn V12 en nog een 120 kW HY-KERS 
elektromotor, wat gezamenlijk 708 kW beschik-
baar stelt.
Wie ook fi nancieel over veel vermogen beschikt 
kan weer vooruit in de autokeuze. Misschien 
nog een Bentley Flying Spur sedan ernaast, ook 
nieuw? Of een Rolls-Royce Wraith V12 coupé met 
465 kW? Zo is er in elke klasse wel wat leuks. Voor 
een goede 100.000 euro denkt Spyker zijn nieuwe 
B6 coupé te gaan bieden aan hen die een C8 
niet kunnen betalen. Dat is dan een prijsindicatie 
zonder belastingen. Met belastingen verwacht 
Alfa Romeo 89.000 euro te verlangen voor de 
langverwachte 4C middenmotor coupé die nu 
dan in productie komt, met een nieuwe 176 kW 
versie van de direct ingespoten 1750 turbomotor 
uit de Giulietta. 

Hoewel technisch overeenkomend met een Renault Clio krijgt 
deze hoger en stoerder Captur ‘urban crossover’ heel geslaagd 
een eigen aanzien.

In een Range Rover Evoque debuteerde offi  cieel de negentraps automaat van ZF, die eind van het jaar in productie gaat. Maar 6 mm 
langer en zelfs nog 7,5 kg lichter dan de zestraps automaat voor dwarse motorplaatsing!
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LaFerrari beschikt over een HY-KERS systeem met twee elektro-
motoren, naast zijn V12. Er is een aparte elektromotor voor de 
hulpaggregaten, en een die de aandrijving ondersteunt. De accu’s 
zijn verwerkt in het chassis en wegen maar 60 kg.

Ook Peugeot presenteert met de 2008 een ‘urban crossover’, zoiets 
als een stads-suv. Hierin zal ook HYbrid Air debuteren, waarin 
oliedruk in plaats van opgeslagen stroom de benzinemotor ontlast 
en het verbruik drukt.

Dit is de stationcarversie van de nieuwste Volkswagen Golf, die als 
modelserie tijdens de autoshow van Genève de titel Auto van het 
Jaar met grote voorsprong binnensleepte.

Nog als voorstudie Technospace liet Citroën de C4 Picasso zien. Hij is 
gebaseerd op het nieuwe Effi  cient Modular Platform 2, later in het 
jaar verschijnt de productieversie die nauwelijks van deze voorloper 
zal verschillen.

 TEKST: PETER FOKKER 

AMT003_Geneve.indd   51 3/13/2013   5:05:16 PM

2



AMT | 2013 www.amt.nl
52  www.amt.nl/maart2013 AMT | 2013

MAN AG EM E N T    > Autobranche > Vakbeurzen & Autobeurzen

Skoda Octavia die er zo’n variant bij krijgen, terwijl 
Honda nog als studie een Tourer versie van de 
Civic brengt die dat merk erg goed kan gebruiken 
om weer wat klanten te winnen. Al is het dan 
wachten, tot volgend jaar een sportief gelijnde 
Civic Tourer te koop komt. Een meer sportieve stijl 
vertoont ook de volgende generatie Nissan Note, 
naast de elders in dit nummer nader toegelichte 
Nismo-modellen die het dynamisch image van 
Nissan moeten gaan oppoetsen. 

 Nieuwe vervoersbehoefte 
 Inspirerende toekomstvisies waren ditmaal dun 
gezaaid. Al zouden we wel de VW XL1 daaronder 
kunnen scharen, zij het dat deze minder-dan-een-
liter auto al in beperkte productie komt. Misschien 
is dat de toekomst, dit soort auto’s voor dagelijks 
vervoer zonder het hele gezin of de vakantieba-
gage aan boord. Of nog een slagje eenvoudiger, 
met de tweepersoons Toyota i-Road studie. 
Een elektrische driewieler voor stadsverkeer, als 
een soort overdekte scooter.
Als de vervoersbehoefte groter is stelt (alweer) 
Volkswagen de studie e-Co-Motion voor, een 
elektrisch model dat eruit ziet als een verkleinde 
dubbelcabine Transporter. Het idee is dat het ach-
terstuk variabel is in te richten, voor personen of 

 Ook normale auto’s 
 In de exclusieve hoek hebben we nog de eerste 
blik in Europa op de nieuwe Chevrolet Corvette, 
uitgebreid beschreven in de vorige AMT-editie. 
Met daarbij een ware primeur, de open Converti-
ble variant die ook in de VS nog niet was onthuld. 
Het lijkt overigens dat geen merk het meer zonder 
een leuke cabrio wil stellen. Opel lanceert de Cas-
cada zelfs als afzonderlijk model, geen Astra of 
Insignia zonder dak, maar iets daar tussenin. 
Waarbij opvalt dat het stoff en cabriodak weer in 
de mode komt, in plaats van een opvouwbaar sta-
len dak. Toyota toont als studie een GT86 in open 
versie, als productiemodel zal die wel snel volgen.
Het zijn niet alleen plezierauto’s die de show 
bracht. Ook breidde het stationcaraanbod aardig 
uit in Genève. We spreken van de VW Golf en 

Het zou met het accupakket achter de cabine van de McLaren 
P1 zelfs mogelijk zijn puur op stroom tot 20 km af te leggen 
in stadstempo. Maar het helpt ook mee aan een 0-300 km/h 
acceleratie in 17 seconden.

Volvo presenteert een uitbreiding van zijn noodstopsysteem 
dat op overstekende voetgangers reageert. Met videocamera 
en radar detecteert het systeem nu ook fi etsers op de rijbaan 
voor je, en remt automatisch als een fi etser voor je neus naar 
links komt.

Qoros stelde zichzelf als compleet nieuw merk voor met drie 
varianten van hun 3-serie gezinsauto. Deze midi-suv die volgend 
jaar pas komt verscheen als hybride met 1.2 driecilinder en twee 
elektromotoren.

Het Nederlandse Spyker wil een breder publiek aanspreken en 
grotere productie bereiken met deze B6 coupé, aangedreven door 
een V6 motor van ‘meer dan 275 kW’. Als richtprijs wordt gedacht 
aan iets van 120.000 dollar ex belastingen.

Ook BMW krijgt geen genoeg van het variëren op een thema. Na een 
extra hoge en ruime GT-versie van de 5-serie komt zoiets nu ook in 
de 3-serie als Gran Turismo.

Eigenlijk alleen maar voor de show bouwde Lamborghini dit 
jubileummodel Veneno. Eentje voor de show, drie voor kopers die 
zich al gemeld hebben. Feitelijk een nog extremere versie van de 
Aventador.
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vracht, met een inhoud van 4,6 m 3 . Dat is bereikt 
door de elektrische aandrijving en accu’s onder 
de vloer te leggen, zodat bijna de hele 4,55 meter 
carrosserielengte nuttig gebruikt kan worden.
Gaat het hier nog om een studie, voor veel ruimte 
in  compacte verpakking brengt Ford de Tourneo 
Courier op de markt. Zeg maar een bestelauto/
minibusversie van de B-Max, maar dan nog een 
slagje ruimer. Dat symboliseert de show van 
Genève, primeurs vanaf puur praktisch vervoer 
zonder pretenties, tot aan zo goed als Formule 1 
voor de openbare weg exoten. 

 Nieuwe concurrentie? 
 In een lange aanloop naar de Geneefse show 
kondigde het Chinese Qoros zijn werelddebuut 

aan. Naast de G3 sedan die het eerst komt, tegen 
het eind van dit jaar, zetten ze de twee volgende 
varianten vast neer. Dat is een vijfdeurs fastback 
model, en een suv-achtige vijfdeurs die hier als 
hybride werd getoond.
De sedan zal beschikken over een 1.6 benzine-
motor met of zonder turbo, goed voor respectie-
velijk 115 of 93 kW. In ontwikkeling is een nieuwe 
1.6 met directe injectie, en een driecilinder 1.2 
met turbo die alvast fi gureerde in de Cross Hybrid 
Concept. Daarin wordt de direct ingespoten 1.2 
geassisteerd door een erachter gekoppelde elek-
tromotor, plus een elektromotor in de achteras. 
Qoros streeft er dus naar de modernste techniek 
te brengen, met ontwikkelingshulp van Europese 
partners, maar het is allemaal nog niet klaar. 
We wachten dus maar even af, of dit de eerste 
succesvolle Chinese aanval op de Europese 
automarkt gaat worden.
Alles bijeen bracht Genève zo een nog verder 
uitgedijd modelaanbod. In de hoop dat de kopers 
dan toch weer verleid worden om naar een dealer 
te komen, om een volledig op maat aangemeten 
nieuwe auto te kiezen. 
Niet direct een fantasievol antwoord op de eco-
nomische slapte, eerder de hoop dat betere tijden 
gauw weer terugkomen. 

Opel timmert fl ink aan de weg met leuke modellen, na de 
stadsrakker Adam nu met de zeer betaalbare cabrio Cascada. 
Daarin debuteert een nieuwe direct ingespoten 1.6 turbomotor 
met 125 kW, een 1.4 Turbo staat aan de basis, een 2.0 CDTi 
dubbelturbo diesel volgt nog.

De elektrische StreetScooter is een project van universiteiten en 
toeleveranciers voor praktisch stadsvervoer van morgen. Good-
year Dunlop adopteerde het project voor de Geneefse auto-
show, ze maken speciale zuinige banden voor dit voertuig, dat 
later dit jaar in meerdere landen op straat moet verschijnen.

Suzuki presenteert de nieuwe SX4, met keuze uit 1.6 benzine- of 
dieselmotoren. Het model wordt een maatje groter, en krijgt 
elektronisch geregelde vierwielaandrijving. Er lijkt geen verdere sa-
menwerking met Fiat, die de vorige SX4 als eigen versie Sedici biedt.

In een verlengde en gedurfd gestileerde stationcarstudie kijkt 
Honda uit naar gezinsuitbreiding bij de Civic, waar nog maar één 
keer lang geleden een combiversie van was.

Met een sterk verfrist uiterlijk treedt de gezinswagen Nissan Note 
aan. Hij blijft even praktisch en ruim, krijgt er een bosje elektro-
nische hulpsystemen bij, maar ziet er zo een stuk minder grijs en 
bescheiden uit.

De e-Co-Motion studie van Volkswagen is een voortzetting op de 
eerdere Bulli en eT  prototypes, een multifunctionele elektrische ver-
voerder. Maar nu meer in stadsformaat, met 4,55 meter lengte.
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