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AUTO
Test Volkswagen Golf TDI 1.9l 81 kW 5-d

VW tilt Golf naar hoger segment

Verdiend gepromoveerd
De Golf is altijd al bepalend geweest voor het succes van Volkswagen. Met de

Golf IV tilt VW deze bestseller naar een hoger segment. Hoewel het uiterlijk

geen metamorfose heeft ondergaan, zijn de verbeteringen zichtbaar en voel-

baar. Wij testten de TDI 1.9l 81 kW 5-d.

De vorige Golf, de derde in lijn
sinds de eerste in 1974 verscheen,
is totaal vernieuwd. En toch heeft
de vervangende Golf IV, qua uiter-
lijk veel van het karakter van zijn
voorganger geërfd. Want ook al
toont hij groter en is hij vooral aan
de achterkant vierkanter dan ooit;
de Golf is een Golf gebleven. En
dat is zoals de klant ‘m wil. VW
toonde dan wel weinig durf en ini-
tiatief, maar dat is misschien wel
zo verstandig. En wie de nieuwe
Golf goed bekijkt, ziet genoeg
mooie details zoals de high-tech
koplampen met het heldere glas,
de dankzij laser-lastechnieken ui-
terst nauw sluitende carrosserie-
naden en de volwassen 15″ velgen
met 195/65 R15 banden.

Waar deze auto met name is ver-
beterd, is op de punten productie
kwaliteit, veiligheid en uitrusting.
Zonder noemenswaardig grote
prijsverhogingen, heeft Volkswa-
gen ervoor gezorgd dat de Golf
IV veel meer te bieden heeft
dan al zijn voorgangers.

We weten dat deze Golf het
ook weer erg goed zal gaan
doen, maar we noemen voor
alle zekerheid toch enkele con-
currenten waarmee deze krach-
tige TDI met 81 kW 1.9 liter
motor het zal moeten opnemen.
Dat is een lange lijst die begint met
de ‘Auto van het Jaar 1998’, de
Alfa 156 1.9 JTD, maar waar ook
de Audi A3 TDI de BMW 318 tds
Compact, Citroën Xantia 1.9 TD,
Lancia Dedra turbo ds, Nissan
Primera TD, Opel Vectra DI,
Peugeot 406 SRdt en de Volvo S40
TD op voorkomen.

Sterke motor
Volkswagen monteert in de TDI
met de rode hoofdletter I, een zeer
krachtige 1.9 liter, direct ingespo-
ten turbodieselmotor die ook in en-
kele Audi- en Seat-producten is
terug te vinden. Deze krachtbron is
een ‘lekkernij’ op het gebied van
dieseltechniek met een turbo met
tussenkoeler en variabele geome-
trie. Dat geheel zorgt mede voor
een adembenemend vermogen van
81 kW bij een motorinhoud van
slechts 1.9 liter. We willen zoals
gewoonlijk weten of datgene wat
de fabriek ons aan vermogen en
koppel voorschotelt, wel met de
werkelijkheid overeen komt. De
meting op de MAHA vermogens-
bank wees uit dat Volkswagen be-
scheiden is geweest in zijn vermo-

gensopgaven. We kwamen in Via-
nen zelfs op een motorvermogen
van 86 kW bij 4020 t/min, waarvan
er aan de aangedreven wielen nog
67.5 dienbaar zijn. En we noteer-
den een respectabel maximum
koppel van 245 Nm bij een laag
toerental van 1840 t/min. Volks-
wagen zelf geeft 235 Nm op bij
1900 t/min.

Deze, in feite van Audi afkom-
stige turbodiesel, is een perfecte
motor in het dagelijkse gebruik.
De koude start verloopt zonder ook
maar één seconde voorgloeien en
de motor loopt direct mooi rond.
Ook de bijpassende geluiden van
de koude motor zijn netjes afge-
dempt. Je hoort natuurlijk wel dat
er een diesel wordt gestart, maar
de luide, karakteristieke rammel
van een direct ingespoten unit
blijft grotendeels achterwege. De
motor wordt maar langzaam warm,
maar dat zie je alleen op de tempe-

ratuurmeter. Je merkt het niet
aan de gedragingen. Deze be-
schaafde turbodiesel ver-

schaft de redelijk zware Golf
(1196 kg), buitengewoon aan-
gename prestaties. Dankzij een
enorm koppel, dat al bij 1840
t/min beschikbaar is, is de Golf
TDI met de rode I, een snelle en
vooral soepele rakker. Je moet

de neiging onderdrukken om er-
mee te gaan jagen en zo regelmatig
de wet te overschrijden. Het ‘Golf-
je’ wil rap vooruit en nodigt uit tot
sportief rijgedrag! Het hoge koppel
blijft tot in het rode gebied present.

De traditionele acceleratieme-
ting in de derde (en voor deze
Golf, ook in de vierde) versnelling,

verloopt uitermate vlot. Maar ook
voor de luie schakelaar is de 1.9
TDI ook al een lekkere motor. Je
kunt makkelijk de stad door in de
3e en 4e versnelling. En dan ben je
nog heel snel ook! De vijfbak
schakelt overigens kort en licht, de
verhoudingen van de bak zijn goed
op elkaar afgestemd. Je hebt niet
de neiging een gang over te slaan.

Ondanks al deze loftuitingen,
viel het verbruik ons een tikje te-
gen. We kwam op een testgemid-
delde van 1 op 14,5. Voor de be-
dachtzame rijder moet circa 1 op
16 makkelijk te halen zijn.

Optimale kwaliteit
Volkswagen heeft de Golf-kwali-
teit verder geperfectioneerd. Je ziet
en voelt aan alles dat er erg veel
zorg en aandacht aan is besteed.
De auto voelt zelfs een beetje aan
als een BMW. Dat heeft mede te
maken met de nieuwe laserlas- en
lijmtechnieken die bij de fabricage
worden toegepast. De passingen en

Vooral aan de voorkant is de Golf
erg herkenbaar gebleven.Mis-
schien verheugend voor de eige-
naren van een Golf III, in verband
met de restwaarde!

De achterkant is steiler en recht-
hoekiger geworden.Even wen-
nen,dat wel

De koplampen,met de vijf functies
en het heldere glas,vormen een
opvallend detail

FOTO’S:JAN LIEFTINK

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



De TDI motor met de rode I is een
rappe zelfontbrander die uitnodigt
tot een sportief rijgedrag.Echt zui-
nig is hij niet

Dashboard en interieur zijn uiter-
mate goed verzorgd.De kwaliteit
heeft het niveau van Audi

De middenconsole biedt ruimte
aan de airco,radio en is voorzien
van diverse bakjes

De bekerhouder is praktisch,maar
als hij in gebruik is,blokkeert hij
de radiobediening

De instrumentenverlichting is
zachtblauw en de meters zijn voor-
zien van duidelijke, rode wijzers.
De boordcomputer is extra

De middenarmsteun voorin is een
handig accessoire van de Highline
en beschikt tevens over een op-
bergvakje

In het bestuurdersportier bevin-
den zich de schakelaars voor de
elektrische ruiten,spiegels en de
centrale vergrendeling

De kofferbak is weliswaar goed
van vorm,maar blijft klein.De til-
drempel is gelukkig laag

De bergruimte links is handig voor
spullen als een gevarendriehoek,
EHBO-trommel,etc.
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Modelserie en prijzen

Max. motorvermogen op rollenbank ............................86 kW bij 4.020 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........67,5 kW bij 4.020 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................245 Nm bij 1.840 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................81 kW bij 4.150 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................235 Nm bij 1.900 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,7 sec. ...........0-100 km/h: 11,1 sec. .............80-120 km/h: 8,8 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 64 dBA.....................100 km/h: 66 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 6,5 liter op 100 km .............................Buitenweg: 4,0 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................4,9 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................6,9 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................194 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................193 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Volkswagen Golf TDI 1.9l 81 kW 5-d

de carrosserienaden zijn vergelijk-
baar met die van veel duurdere au-
to’s. Volkswagen wil de Golf op
een hoger niveau brengen. Dat be-
tekent niet alleen een betere kwali-
teit maar ook een iets grotere auto.
Voor het exterieur leverde dat een
groei op van 13 cm in de lengte en
4 cm in de breedte. De nieuwe
Golf is 1 cm hoger dan de vorige
en de wielbasis kreeg er 2,5 cm bij.
Alleen van binnen groeide hij nau-
welijks. Voorin heb je het goed,
maar achterin is de beenruimte be-
perkt. De voorstoelen moeten een
fiks eind naar voren om op een fat-
soenlijke manier achterin twee vol-
wassenen plaats te kunnen bieden.
Dat is dus een tegenvaller.

De duurste uitvoering heet
Highline. Dit was ook het uitrus-
tingsniveau van onze auto en dat
betekent naast een zeer luxueuze
uitrusting, ook prettig zittende,
sportieve voorstoelen en een neer-
klapbare middenarmsteun. De
stoelen kunnen niet kantelen maar
ze gaan wel omhoog en omlaag en
samen met de kantelbare en axiaal
verstelbare stuurkolom, kun je
makkelijk een prima zit achter het
stuur vinden.

Het dashboard is ook nu weer een
voorbeeld van overzichtelijkheid.
Duidelijke, ronde klokken, een be-
perkte boordcomputer, schakelaars
en hendels waar ze horen, ook voor
het mistachterlicht, en een midden-
console voor de audio-installatie,
de volautomatische airco (een vrij
duur extra voor ƒ 2.995,-), de as-
bak en wat kleine bakjes. De stan-
daarduitrusting omvat onder meer
stuurbekrachtiging, centrale ver-
grendeling, twee airbags, ABS en
een neerklapbare achterbank en
rugleuning. Voor de Highline ko-
men daar lichtmetalen velgen bij,
maar ook sportstoelen met mid-
denarmsteun voorin, hoogtever-
stelling ook voor de rechter voor-
stoel, opbergnetten achterin,
bekerhouders voor en achter, ge-
deeld neerklapbare achterbank
voorzien van een middenarmsteun,
elektrische ruiten voorin, twee-
tonige claxon, mistlampen, leren
stuurwiel en pookknop, en nog
veel meer. Het is een chique, luxu-
euze auto. Toch moet er extra wor-
den betaald voor een afstandsbe-
diening voor de centrale vergren-
deling, airco, sidebags, boordcom-
puter, radiovoorbereiding, metallic
lak en, uiteraard, voor de twee ach-
terportieren.

Bijna Passat
Volkswagen heeft aan het onder-
stel in principe niet zo veel veran-

derd. De geheel nieuwe bodem-
groep die met de Audi A3 werd
geïntroduceerd en die ook door de
Polo en de Skoda Octavia wordt
gebruikt, is voorzien van Mac
Pherson veerpoten met driehoeki-
ge wieldraagarmen vóór en een
semi-onafhankelijke as met
schroefveren achter. Volkswagen
monteert een stabilisator voor en
achter. Een mooi maar bepaald niet
revolutionair onderstel, waarmee
de Golf een zeer comfortabel veer-
gedrag vertoont. Zodanig comfor-
tabel zelfs, dat de toch al ‘groter‘
aanvoelende Golf IV, op de weg
meer op een Passat lijkt dan op een
Golf. De slechtste wegdekken wor-
den door deze auto met een opval-
lende rust genomen, maar ook het
meer sportieve stuurwerk, schuwt
hij niet. Hij is stabiel in rechte lijn,
behoorlijk ongevoelig voor zijwind
en in bochten neutraal tot onder-
stuurd. Hij heeft geen extreem
kleine draaicirkel maar is ruim vol-
doende wendbaar. Aan één karak-
tertrek konden we maar niet wen-
nen, en dat was de onverwacht
grote portie windgeruis rondom de
zijruiten en de buitenspiegels, waar
de Golf ons op tracteerde. Die kon-
den we extra goed horen, omdat de
rest van de auto zo stil is. Jammer,
en naar wij hopen een exempla-
risch euvel!

Dick Schornagel

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen

Plus
De Golf IV is een mooi ge-
bouwde,degelijk overkomen-
de auto,voorzien van een zeer
complete standaarduitrusting.
De rij-eigenschappen zijn ver-
gelijkbaar met die van duurde-
re auto’s.Als geheel,heeft VW
de Golf in een hoger segment
getild.Dat is zichtbaar en voel-
baar.De 1.9 liter 81 kW,direct
ingespoten turbodiesel is een
heerlijke motor.

Min
De binnenruimte is niet riant.
Vooral achterin zit je krap.Ook
de bagageruimte had groter
gemogen.Verder is het merk-
waardig dat Volkswagen voor
‘gewone’zaken extra geld
vraagt,zoals radio-voorberei-
ding en een afstandsbedie-
ning voor de centrale vergren-
deling.Het verbruik en het
windgeruis vallen tegen.

Volkswagen Golf 1.4 16V ..............ƒ 32.395,-
Volkswagen Golf 1.6 ....................ƒ 35.130,-
Volkswagen Golf 1.8 5V Trendlineƒ 39.150,-
Volkswagen Golf 2.3 V5 Highline ƒ 47.500,-
Volkswagen Golf GTI 1.8 5V Turboƒ 52.395,-
Volkswagen Golf 1.9 SDI ..............ƒ 36.395,-
Volkswagen Golf 1.9 TDI 66 kW ....ƒ 39.495,-
Volkswagen Golf 1.9 TDI 81 kW ....ƒ 41.495,-

Meerprijs vierdeurs: ....................................
Basis en Trendline ..........................ƒ 1.190,-
Comfortline, Highline, GTI..............ƒ 1.600,-
ABS: ..............................................standaard
ASR:................v.a. 92 kW (standaard op GTI)
Airbag bestuurder: ......................standaard
Airbag passagier ..........................standaard
Stuurbekrachtiging: ....................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ..........v.a. ƒ 790,-
Airco: ........................................v.a. ƒ 2.150,-
Cruise control ..................v.a. 66 kW ƒ 495,-
Automaat:............74, 92 en 110 kW ƒ 3.824,-
Lederen bekleding: ..Trendline, Comfortline,
....................................Highline v.a. ƒ 3.950,- 
................................(niet leverbaar op Basis)

Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 1.950,-
Alarminstallatie ..............................ƒ 1.399,-
LPG-installatie: ..........alle benzine modellen 
......................................................± ƒ 4.100,-
Trekhaak:............................................ƒ 549,-
Metallic lak: ........................................ƒ 950,-

Importeur
Pon’s Automobielhandel bv

(033) 494 99 44☎

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




