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AUTONIEUWS

Studiemodellen Opel flirten met toekomst
Het gebeurt niet elke dag dat je helemaal alleen de beschikking krijgt over een hal vol design- 

en studiemodellen. Met bijbehorende ontwerpers. Bij de Opel Design Legends-presentatie 

binnen de fabriekspoorten in Rüsselsheim overkwam het ons. We konden met enkele ervan 

zelfs rijden. Héél voorzichtig.

Showmodellenontwerper 
Frank Leopold in de Monza, 
achter het dashboard dat 
eigenlijk één groot projectie-
scherm is.

De Russische collega’s zijn net vertrokken. “Er 
gingen er net nog een paar driftend met de pro-
totypes over het testparcours. Laten we jou maar 
meteen melden dat dit de originele auto’s zijn die 
de afgelopen tientallen jaren op de IAA hebben 
gestaan. Het zou prettig zijn als die heel blijven.” 
Het geeft des te meer aan hoe bijzonder de gele-
genheid is. Zeker omdat de volgende groep pas 
een dag later zou komen. Alles staat zodoende 
voor ons klaar. “Waar wil je het eerst in rijden?”

Experimental GT
De keuze valt op de oervader van alle Opel-stu-
diemodellen, de ‘Experimental GT’ die in 1965 in 
Frankfurt en Parijs stond. Een van de eerste show-
modellen van een grote Europese fabriek. Drie 
jaar later vertaalde dat zich in de auto die Opel op 
slag een ander imago bezorgde: de GT.
De voorzichtige rondjes zijn bijna aandoenlijk. De 
studie oogt als een broertje van de Corvette C3, 
maar staat in feite op een weinig frivole Kadett 
1.2-basis. Nadat hij eenmaal puffend, kuchend en 
anderszins tegenstribbelend in actie is gebracht 
gaan we op pad. Je zit ouderwets sportief ach-
terover in dunne kuipstoelen onder het zeer lage 
dak. En roert met een dunne pook in een vaag 
schakelende vierversnellingsbak. De vering blijkt 
knetterhard en de grip van de bejaarde banden 
vrijwel nihil. De Russen moeten de ‘Opelaner’ 
inderdaad tot wanhoop hebben gedreven.

Monza Concept
Met een zeker besef voor historische verhoudin-
gen stappen we over in de allernieuwste studie, 
de Monza Concept van de laatste IAA. Technisch 
kon het verschil natuurlijk niet groter zijn, maar 
ook deze auto komt op een moment waarbij Opel 
flink aan zijn geschonden imago poetst.
Na een druk op een toets zwaait de immense 
vleugeldeur omhoog en even later schuiven 
we in een 21e eeuwse nazaat van de kuipstoel. 
Wederom met onze kruin tegen het zeer lage dak 
trouwens. Met tikjes op de console schakelen we 
uit de parkeerstand naar de rijpositie. We hoopten 
op een kennismaking met de plug-in hybridever-
sie van de nieuwe kleine driecilinder – die volgens 
de persberichten is ingebouwd – maar Opel 
vermijdt zorgvuldig dat die mee gaat doen. Als hij 
al aanwezig is...

In plaats daarvan komt het futuristisch gevormde 
designmodel (net als de Experimental GT) 
enigszins moeizaam op gang met een ken-
nelijk bescheiden elektrische aandrijving. Al na 
luttele meters is duidelijk dat er nog heel wat 
‘modelmakersklei’ op de auto zit, want hij voelt 
echt loodzwaar aan. En wil zodoende ook al niet 
overmatig levendig door verbindingspoorten en 
om de betonnen pilaren van de fabriekshal heen 
laveren.
We moeten hem volgens de befaamde exterieur-
designer Frank Gallion en Frank Leopold – top-
man voor design en showmodellen – vooral zien 

als een vooruitblik op designaccenten voor de 
toekomst. Maar opmerkelijk genoeg toch ook als 
technologiedrager. Al in Parijs (najaar 2014) gaan 
we daar kennelijk iets van zien.

Dashboard met projectietechniek
“Het dashboard laat zien waar we mee bezig zijn. 
Van de driedimensionaal gevormde houtaccen-
ten – fraai maar erg moeilijk te maken – tot het 
gebruik van projectietechniek achterop de door-
schijnende oppervlakken. Dat maakt beeldscher-
men overbodig. IT meets automotive, zogezegd.”
Naar verwachting zal het nog een jaar of zes 

Een indruk wat het projectie-
dashboard allemaal kan, van 
decoratieve effecten tot in-
fotainment en noodzakelijke 
bestuurdersinformatie.
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Oud en nieuw, het laatste 
showmodel Monza achter de 
eerste Opel GT. In productie 
zag de GT er nog vrijwel 
hetzelfde uit als deze studie.

Zo had Opel liefst de elektrische auto met range extender 
gezien: als deze Flextreme, eerder dan een Ampera.

duren – een autogeneratie pakweg – voor iets 
zoals in de Monza Concept op grote delen van 
het dashboard toepasbaar is. “We zullen beginnen 
met kleinere uitvoeringen in een stadsauto. In de 
Monza Concept zit gewoon een motor voorin, 
dus zie je dat het nu al kan. Zonder dat je een 
projectieruimte maakt van het vooronder, zoals 
in andere prototypen wel gebeurt. We mikken op 
een inbouwdiepte van twee decimeter achter het 
dashboard en dan toch de mogelijkheid krom-
mingen te volgen.”
Voordelen? “Je zou het naar eigen smaak kunnen 
indelen met bijvoorbeeld een aparte projectie 

voor de passagier rechts. Grotere letters voor 
oudere rijders. Programmeerbare functie als bij 
een tablet. En bediening zonder knoppen of 
schakelaars, via infraroodcamera herkenning van 
je aanraakbeweging.”

Flextreme
We ronden af met de Flextreme. Ook al zo’n 
overduidelijk loodzwaar designmodel. Boven-
dien klinkt uit het vooronder een kakafonie van 
elektromotor en pompgeluiden op. Ook bij elke 
stuurbeweging.
Toch zijn er uiterlijk en in het dashboard herken-
ningspunten tussen dit plug-in hybrideconcept 
en de latere Ampera productieauto. De oerversie 
van de schuivende console is zo te voelen uit een 
paar kilo materiaal opgetrokken. Cameraatjes 
verzorgen het zicht achteruit.
Frank Leopold is er verbluffend openhartig over... 
“Je ziet wat van de voorkant terug, maar zelf vind 
ik het Flextreme concept logischer dan de Ampera 
die uit de Camaro-studio’s is gekomen. Daar den-

ken ze kennelijk in lage auto’s.”
Designcoryfee Gallion vult fijntjes aan dat het bij 
GM kennelijk snel moest om destijds het geld van 
Obama te scoren.
Leopold: “Hoezo, een range extender sportwa-
gen? Voor Europa had het me logischer geleken 
om – vandaar de Flextreme – een ruime auto te 
ontwerpen. Die was ideaal geweest voor gebruik 
als shuttle door bedrijven, instanties en hotels 
bijvoorbeeld”.
En hoe zien we de zwevende stoelen in vrijwel 
alle moderne studiemodellen? “Ziet er fraai uit, 
maar wordt veel te zwaar als je de veiligheid wilt 
garanderen. Bovendien is een floater te duur om-
dat hij dan alleen voor een specifieke auto wordt 
ontwikkeld. BMW heeft het met de i3 wel gedaan, 
maar die zijn inderdaad in laagjes opgebouwd. Als 
in een showcar. En erg dun vind ik.”
Soms word je als designer kennelijk gewoon 
met de feiten geconfronteerd? “Klopt, de Astra is 
bijvoorbeeld heel breed zodat hij de ‘accutunnel’ 
van de Ampera kan herbergen. Maar de markt 
vraagt niet naar zo’n auto en nu staan de stoelen 
ver uit elkaar. Tja, een stand alone-platform voor 
één automodel is ook gewoon te duur.”
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