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De nobele grille van de Alfa Ro-
meo Villa d’Este uit 1949 geeft de
moderne 147 een charismatisch
aanzien.Alfa’s nieuweling valt
alom in de smaak.

De nieuwe Alfa 147 is geen auto
om ongemerkt mee onderweg te
zijn. Niet alleen de geroutineerde
Alfisti kijken bij het zien van deze
nieuwe Alfa hun ogen uit, ook an-
dere weggebruikers vergapen zich
aan de opvallende styling die dit
pittige model herkenbaar en on-
sterfelijk maakt. Alfa Romeo
maakt met de 147 een stukje van
haar rijke verleden te gelde door
voor de grille die van de Villa
d’Este uit 1949 als voorbeeld te
gebruiken. De voorzijde heeft
daardoor ondanks de moderne
koplampen en gapende luchtinlaat

een sterke retro uitstraling. De ach-
terzijde vertoont daarentegen een
moderne styling. Een geslaagd sa-
menspel van oud en nieuw.

In eerste instantie wordt de 147
alleen als driedeurs model gele-
verd, maar een vijfdeurs is al on-
derweg. Beide hebben een hatch-
back styling, waarmee het
vierdeurs model 146 met z’n apar-
te kofferbak historie is geworden.
De 147 is ten opzichte van zijn
voorganger aan alle kanten iets ge-
groeid. Ook de wielbasis nam toe,
maar met slechts één centimeter.
Dankzij de 5 cm grotere spoor-

breedte staat de 147 overigens wat
vierkanter en vetter op het asfalt
dan de 145.

De prijzen stegen een aardig
stuk. Was de Alfa 145 met 1.4 liter
motor nog te koop vanaf ƒ 33.190,-
bij de 147 gaat de meter pas tellen
bij ƒ 41.950,-. Zoveel kost nu het
nieuwe basismodel 1.6 T.Spark
16V. Alfa heeft dus een behoorlijke
prijsverhoging doorgevoerd. Men
is blijkbaar zelfverzekerd over de
toekomstkansen van de 147, die
overigens voor die hogere aan-
schafprijs wel een sterk verbeterde
uitrusting heeft meegekregen.

Concurrentie genoeg
Onze testauto was de 147 1.6 16V
T.Spark Veloce Progression, waar-
bij Veloce staat voor de sterkere 88
kW versie van de 1.6 liter en
Progression de uitvoering aan-
duidt. Deze kost ƒ 44.950,- en is
met de 88 kW motor zeer te pre-
fereren boven de 1.6 liter uitvoe-
ring met de minder sterke 1.6 liter
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77 kW. Ondanks de zeer eigen uit-
straling die een Alfa heeft (en ook
het publiek dat daar op valt) willen
we toch een rijtje concurrenten
noemen dat zich eveneens in deze
prijsklasse laat aanschaffen. Om
dicht bij huis te blijven, in dezelfde
showroom heb je voor slechts en-
kele duizenden guldens meer ook
al een 156 1.6 T.Spark. De concur-
rentie komt voor circa ƒ 45.000,-
met een Ford Focus 2.0i Ghia,
Honda Accord 1.6i LS, Hyundai
Elantra 2.0i Executive, Mercedes
A 160 Classic, Opel Astra 2.2i

16V, Seat Leon 1.8 20V Signo en
VW Golf 2.0 liter Trendline. Toch
de moeite waard om in de aan-
koopbeslissing mee te nemen.

Toeren gevraagd
Onder de fraai gewelfde motorkap
valt voorlopig weinig nieuws te
beleven. Alfa Romeo monteert in
de 147 dezelfde vierpits lijnmotor
die we eerder al in de 145 konden

aantreffen. Deze moderne 1.6 liter
basismotor bezit twee bovenlig-
gende nokkenassen en vier klep-
pen per cilinder. Het is een zwaar
overvierkante unit met een boring
x slagverhouding van 82,0 x 75,7
mm die resulteert in een slagvolu-
me van 1598 cm3. De brandstofbe-
reiding wordt geregeld door een
multipoint injectiesysteem.

Je kunt kiezen uit twee versies
van de 1.6 16V: de basismotor le-
vert 77 kW, terwijl de sterkere
door een variabele nokkenastiming
op 88 kW aan de krukas komt.
Deze krijgt de aloude aanduiding
Veloce. Het maximum koppel van
deze snellere motor is 146 Nm bij
4.200 t/min. De koppelkromme
ligt mooi vlak maar de motor be-
gint pas echt trekkracht te leveren
vanaf zo’n 3.000 t/min om deze
pas vanaf 6.000 t/min weer even
plotseling af te breken. Het is dus
een typische toerenmotor en dat
zul je weten ook. Op zich is dit
geen slechte eigenschap en ook

vraagt de motor gelukkig niet
persé om een sportieve rechter
voet, want wie rustig aan wil doen
kan met weinig schakelen ook heel
best toe.  Wie ten volle van zijn
Alfa 147 1.6 Veloce wil genieten
zal zowel het gaspedaal als de ver-
snellingspook veelvuldig en met
verve moeten beroeren. De auto
laat zich dan van z’n beste kant
zien en toont zich een lekker vlotte
maar nog steeds geen uitgesproken
snelle reisgenoot. Daar is-ie met
een eigen gewicht van 1.175 kg net
iets te zwaar voor. Pas boven de
4.000 t/min zit de gang er goed in.

Vierduizend is ook het motor-
toerental dat deze 1.6 T.Spark 16V
draait wanneer we ons aan de (le-
gale) snelheid van 120 km/h hou-
den. En dat is jammer want bij dat
toerental laat de vierpitter zich na-
drukkelijk horen, zelfs zodanig dat
onze rechterhand veelvuldig de
versnellingspook van de perfect
schakelende vijfbak opzocht om
nog eens een zesde versnelling in
te leggen. Die deze auto helaas
moet ontberen. Het motorgeluid is
overigens van een prettig timbre,
dus daar liggen we niet wakker
van. Het verbruik viel evenwel iets
tegen. We hadden beter verwacht
dan de 1 op 10,5 die we tijdens
onze buitenlandse reis met voort-
durend warme motor scoorden.

Koploper in veiligheid
De vierpersoons Alfa 147 heeft
niet alleen een leuke, maar ook een
degelijk gebouwde koets. Er is
daarnaast meer dan tevoren de na-
druk gelegd op actieve en passieve
veiligheid. ABS met EBD, ook
ASR op de Veloce, airbags en elek-
trische gordelspanners plus zij-air-
bags en windowbags voorin, beho-
ren alle tot de standaard uitrusting
van elke 147. Daarbij is de 1.6 Ve-
loce standaard van Vehicle Dyna-
mic Control voorzien. In deze
prijsklasse moet je lang zoeken om
een vergelijkbaar uitgebreid veilig-
heidspakket te vinden.

Ook het interieur stelt wat  styling
betreft niet teleur.Sportiviteit
voert hier  de boventoon.

De achterbank is goed bereikbaar
en comfortabel genoeg ondanks
het ontbreken van een midden-
armsteun.

De achterzijde heeft een moderne
uitstraling.Bekende Alfa styling
details zijn de ‘dip’in de achterruit
en de achterlichtunits.

Ook Alfa Romeo gaat mee met de
tijd. In de middenconsole zijn  een
bekerhouder en een laatje voor
creditcards opgenomen.

De bagageruimte is met  280 liter
niet bepaald riant.Dankzij de in
ongelijke delen neerklapbare ach-
terbank is hij wel te vergroten.

De 1.6 T.Spark is geen onbekende.
De sterkere versie bezit een varia-
bele nokkenastiming en brengt
het tot 88 kW vermogen.

De instrumenten tonen sportief en
zijn goed afleesbaar.De uitgebrei-
de informatie van de boordcompu-
ter maakt het soms wel wat druk.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Modelserie en prijzen

Plus
De sportieve en ook zeer pure
rij- eigenschappen zijn naast
het opvallende uiterlijk de be-
langrijkste positieve factoren
voor aanschaf van deze Alfa
147.Je zit er bovendien goed
in en het is plezierig om te we-
ten dat er zoveel passieve vei-
ligheid is ingebouwd mocht
het onverhoopt tot een crash
komen.De uitrusting is echt
verrassend compleet,óók bij
de standaard versie.

Min
De motor zou van ons iets min-
der rumoerig mogen zijn en
wat meer trekkracht onderin
had evenmin kwaad gekund.
Bovendien munt hij niet uit in
een zuinig verbruik.De kleine
bagageruimte,de ontbreken-
de middenarmsteun met berg-
ruimte voorin en de matige
beenruimte achterin,zijn sa-
men met de onhandige tank-
dop onze belangrijkste aan-
merkingen.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................88 kW bij 6.200 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................146 Nm bij 4.200 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,4 sec. ...........0-100 km/h: 10,6 sec. .............80-120 km/h: 7,0 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 65 dBA.....................100 km/h: 68 dBA ...................120 km/h: 72 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 11,2 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 6,4 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................8,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................9,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................195 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................195 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Alfa 147 1.6 T.Spark 16V Veloce Progression

Verwacht in het Alfa 147 interieur
geen zee van ruimte, maar er is
voldoende voor vier. Alleen heb-
ben lange benen het achterin nog
steeds een beetje moeilijk. Beide
voorstoelen rollen naar voren om
de achterinstap gemakkelijk te ma-
ken en ze rollen ook braaf weer in
hun eerder ingestelde stand terug.
De voorstoelen bieden een perfecte
zit en ook wanneer vele honderden
kilometers achtereen worden afge-
legd, stap je nog fris en soepel uit.
De linker voorstoel is goed verstel-
baar en middels een trekhendel
heel eenvoudig in hoogte in te stel-
len. De stuurkolom knikt, maar
schuift ook telescopisch, dus een
goede werkplek is snel gevonden.

Basis heel compleet
De afwerking is mooi en de ge-
bruikte materialen zijn zo te zien
van goede kwaliteit. Het instru-
mentarium is goed afleesbaar maar
het is er door de vele informatie
via de boordcomputer soms wel
wat druk. Het dashboard ziet er fris
uit en dat komt niet in de laatste
plaats door het gebruik van alumi-
nium panelen. Verder zit alles op
de juiste plek: pedalen, versnel-

lingspook en de diverse hendels en
schakelaars. De standaard handbe-
diende airco is eenvoudig te bedie-
nen en schakelt bij een koude mo-
tor automatisch de achterruit
verwarming aan. Ook aardig is dat
in de snelle stand van de ruitenwis-
sers, de wisser op de achterruit op
hetzelfde moment van interval naar
permanent wissen overschakelt.

Andere zaken die bij de uitge-
breide standaard uitrusting van de
Progression horen, zijn afstandsbe-
diende centrale vergrendeling,
elektrisch bediende zijruiten en
buitenspiegels die verwarmd wor-
den, een boordcomputer en een
RDS radio/CD speler vier speakers
en vier tweeters. De achterklep kan
van buiten op afstand met de sleu-
tel of van binnen met een druk-
knop op het dashboard worden ge-
opend. De tankdop is toch wel
ietwat onhandig en alleen met een
sleutel afsluitbaar.

De Alfa 147 heeft voldoende
bergruimtes in het interieur. Helaas
ontbreekt een middensteun voorin
met bergruimte. Gelukkig kan de
voor deze klasse nogal kleine,
slechts 280 liter metende bagage-
ruimte worden uitgebreid door de
in twee ongelijke delen neerklap-
bare achterbank geheel of gedeel-
telijk plat te leggen. Deze mist
overigens eveneens een midden-
steun. Wel zijn er twee bekerhou-
ders aanwezig, waarvan er één op

de middenconsole en één in het
dashboard aantreffen.

Onvermoeibaar
De Alfa 147 oogt niet alleen spor-
tief, zo rijdt hij ook. Het onderstel
is voldoende verzorgd om op dat
punt zeer hoge verwachtingen te
rechtvaardigen. En terecht want de
147 is een erg fijn rijdende auto,
wellicht zelfs de fijnste die Alfa op
dit moment bouwt. Uitgezonderd
de krachtige schokdemping die
nogal wat wegoneffenheden hard-
handig aan de inzittenden door-
geeft, is de Alfa 147 voldoende
comfortabel geveerd. Toch helt de
koets nauwelijks over in een snelle
bocht, de verfijnde besturing met
de haast onmerkbare bekrachtiging
is nauwkeurig en uiterst gevoelig
en de auto laat zich heel precies op
de centimeter plaatsen. Hoe hard je
ook gaat, nooit verlies je het ver-
trouwen. De auto doet wat van ‘m
verwacht wordt, de bestuurder
weet precies wat de wielen aan het
doen zijn en de remmen zijn for-
midabel. Eén enkel minpuntje hier:
ze grijpen nogal eens te hard aan.

De Alfa 147 is een perfecte auto
voor woon-werkverkeer en voor
lange reizen. Niet alleen voor de
Alfa-liefhebber, maar ook voor de
wellicht wat minder geïnteresseer-
de die vooral iets aparts zoekt.

Dick Schornagel

Alfa 147 1.6 T Spark Progression..ƒ 41.950,-
Alfa 147 1.6 T Spark Distinctive ....ƒ 44.450,-
Alfa 147 1.6 T Spark Veloce Progression......
........................................................ƒ 44.950,-
Alfa 147 1.6 T Spark Veloce Distinctive ........
........................................................ƒ 47.450,-
Alfa 147 2.0 T Spark Selespeed ....ƒ 60.150,-
Alfa 147 2.0 T Spark ..............................n.n.b.
Alfa 147 1.9 JTD ....................................n.n.b.
ABS: ..............................................standaard
ASR: ........................standaard op 1.6 Veloce,
..................................niet leverbaar op 77 kW

Stabiliteitsregeling VDC: ..........standaard op
....2.0 T Spark, optie op 1.6 Veloce (ƒ 2.000,-),
............................ niet leverbaar op 1.6 77 kW
Remassistent: ..............................standaard
Airbag bestuurder: ......................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Windowbags: ................................standaard
Centrale portiervergrendeling met ..............
afstandsbed.: ................................standaard
Elektrische ruitbediening voor:....standaard
Handbediende airco: ....................standaard
Cruisecontrol: ....standaard op 1.6 Distinctive
............................................en 2.0 Selespeed
Automaat: ..........standaard op 2.0 Selespeed
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 2.000,-
LPG-installatie: ....................................optie
Trekhaak: ..............................................optie
Metallic lak: ............................................optie
Navigatie systeem: ..........................ƒ2.600,-

Importeur
Fiat Auto Nederland
☎ (020) 342 17 00

Meting: Fabrieksopgave Alfa Romeo
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