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De Mini publiciteitsmachine draai-
de al op volle toeren, nog voordat
we zelfs maar een wiel hadden mo-
gen bewonderen. Op de IAA werd
twee jaar geleden een concept
voorgesteld, de werkelijke auto
verscheen pas begin deze zomer.
Alle cliche’s werden op slag be-
waarheid: de Mini is uniek, de
Mini vormt een eigen klasse en de
Mini is concurrentieloos.

De Britse ‘Mannschaft’ heeft
zijn uiterste best gedaan om van de
nieuwe Mini een heel bijzondere
auto te maken. Het hoekige, vier-
kante koetsje met de wielen op de
vier hoeken, werd in grote lijnen
nagebootst. De afmetingen klop-
pen niet meer, want de auto is een
stuk groter dan zijn ‘voorganger’.
En er zijn veel details goed bestu-
deerd. Zo is het bekende grilletje
een geslaagde doorontwikkeling
van de bekende Mini grille uit de
oude doos, de tweede grille onder
de nummerplaat geeft de neus een
stoere aanblik. Ook de achterkant
werkt even aanstekelijk als dat van
de oervader die in 1959 als Austin
Seven en Morris Mini Minor ver-
scheen. De achterlichten zijn een
moderne versie van de prutserige,
plastic kapjes van destijds, alleen
zijn ze nu veel mooier achter glas
‘opgeborgen’. Het omlaag schar-

nierende kofferklepje van weleer,
heeft plaats gemaakt voor een gro-
te achterklep die in het dak om-
hoog scharniert. Ook hierdoor gaat
de Mini, die een volwaardige, mo-
derne auto genoemd mag worden,
met zijn tijd mee. De witte, acht-
gaats lichtmetalen wielen (Cooper)
zijn even tijdloos als mooi, de
raamstijlen zijn kunstig achter
donker glas verborgen, zodat het
lijkt alsof het dak zwevend is ge-
monteerd, en de brede chroom-
strips op de meegespoten kunststof
bumpers, doen de tijd van ver-
chroomde bumpers weer vrolijk
herleven. De koplampen met de sa-
mengestelde lampen achter een af-
geronde kaasstolp, zijn een kunst-
werk op zich. Kortom, de Mini is
geslaagd, en dat mag kennelijk wat
geld kosten.

Voorlopig is er keuze uit slechts
twee modellen, de basis Mini One,
en de snellere en ook duurdere

Mini Cooper. Een supersnelle
Cooper S volgt in 2002. Wij testten
de Cooper die ƒ 43.965,- moet op-
brengen. Deze is circa ƒ 5.500,-
duurder dan de Mini One, maar
daar wordt wel wat voor geboden.

Helemaal zonder concurrenten
is de Mini natuurlijk niet, hoe
uniek hij ook is. Een andere retro
life style auto is uiteraard de vrij-
wel even dure New Beetle die in
standaard uitvoering bijna even-
veel kost als de Mini Cooper. Ook
in deze klasse, maar allesbehalve
retro, is de Audi A2, terwijl de A3
ook zou kunnen kwalificeren, maar
die begint een trede hoger.

Motor uit Brazilië
Een motor dwars voorin gemon-
teerd, 42 jaar geleden was dat een
hele bijzonderheid, inmiddels
heeft vrijwel elke fabrikant deze
bouwwijze overgenomen. Maar
wat niemand had en waar ook geen
enkele collega fabrikant in mee is
gegaan, dat was de bij de oer-Mini
in het motorcarter ingebouwde
versnellingsbak. De smering kwam
uit één en dezelfde pan olie! Die
constructie is bij de nieuwe Mini
om begrijpelijke redenen niet ge-
volgd. De rechts voorin gemon-
teerde viercilinder motor, ligt in
lijn met de vijfbak. De motor komt

uit Brazilië en is het kind uit een
kortste vrijage tussen BMW en
Chrysler van enige jaren geleden,
die daar samen een motorenfabriek
hebben gesticht. De 1.6 liter motor
van de Mini vinden we bijvoor-
beeld ook in de Chrysler Neon 1.6.
Met zijn gietijzeren blok en licht-
metalen cilinderkop, door een ket-
ting aangedreven bovenliggende
nokkenas, 4 kleppen per cilinder,
elektronische multipoint injectie
en de twee dubbele bobines, is dit
een uiterst moderne motor.

Uit de fabrieksopgaven voor
vermogen en koppel, noteren we
een vermogen van 85 kW bij 6.000
t/min en een maximum koppel van
149 Nm bij 4.500 t/min. Een op-
vallend bescheiden opstelling van

Meer dan knipoog naar het verleden

Meester in 
entertainment
Zelden kwam een auto zoveel in de pers, nog voordat

er een meter mee gereden was. Onze verwachtingen

waren dan ook hoog gespannen. Eenmaal oog-in-oog

met de nieuwe Mini wordt je bijna sprakeloos en het

rijden vergroot je enthousiasme nog verder. Dit is een

regelrecht succesnummer!
Lekker laag en breed:de nieuwe
Mini oogt stoer.Het vele chroom
geeft hem iets klassieks.Bij jong
en oud komen veel nostalgische
gevoelens los.

Ook achter zijn er vele overeen-
komsten met de aloude Mini.Toch
staat hier een zeer moderne auto
die aanzienlijk breder is dan zijn
voorganger.
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de Brits/Duitse fabrikant zo bleek.
Want bij MAHA in Vianen klokten
we een veel hogere 93,5 kW bij
6.020 t/min en een maximum kop-
pel van 154 Nm bij 5.090 t/min.
Het vermogen dat aan de aange-
dreven wielen doorkomt, bedraagt
een nog altijd hele nette 70 kW.

Wie de vermogens- en koppel-
krommen zelfs maar oppervlakkig
bestudeert, ziet dat het koppel van-
af iets meer dan 3.000 t/min, al
aardig vlak begint te worden en dat
de power curve zich in een vrijwel
ononderbroken stijgende lijn be-
weegt. Dat belooft overigens meer
dan er in werkelijkheid uit komt.
Jazeker, de Mini is snel genoeg,
maar de motor toont iets te weinig
jeugdig enthousiasme, heel wat
minder dan je op grond van het

scherp gesneden Yuppy uiterlijk
mag vermoeden. Hij toont zich
heel beschaafd en het motorgeluid
dat tot de inzittenden doordringt, is
dat van een moderne, goed geïso-
leerde krachtbron. Pas wanneer je
ver in de versnellingen doortrekt,
gaat het modale geluid over in een
rauwe brul. Overigens heb je dat
doortrappen af en toe echt nodig
om snel in te halen, want de Mini
motor komt pas vanaf 4.000 t/min
goed los. Wie topprestaties wenst,
zal dus veel moeten schakelen. De
vijfbak heeft plezierige overbren-

gingen die het karakter van de mo-
tor uitstekend volgen. De schakel-
bewegingen zijn kort, je hebt er al-
leen wel enige kracht voor nodig.
Dat geldt ook voor het bedienen
van de verder overigens prima aan-
grijpende koppeling.

Bijna te mooi
De Mini ontwerpers hebben er echt
hun best op gedaan, want het bij-
zonder opgewekte retro-exterieur
wordt even zo vrolijk in het inte-
rieur voortgezet. Het is hier en
daar zelfs bijna te mooi om echt te
zijn. Twee uitstekende voorstoelen
wachten de inzittenden op en met
enig verstelwerk valt vrijwel moei-
teloos een lekkere werkplek te vin-
den. De linker voorstoel laat zich
goed in de hoogte verstellen, de
stuurkolom kan alleen kantelen.
De Mini is vooral een twee-plus-
twee. De achterbank kan namelijk
alleen dan worden benut wanneer
de voorin zittenden, stevig aan
ruimte willen inleveren. De bereik-
baarheid naar de zitting achterin is
redelijk. De beide rugleuningen
kunnen in twee gelijke delen wor-
den omgeklapt en zijn individueel
verstelbaar. De goed bereikbare
bagageruimte is klein, een reserve-

In het blikveld van de bestuurder geen
snelheidsmeter,maar een ronde toeren-
teller met boordcomputer.Let ook op
die prachtige hendels van richtingaan-
wijzer,verlichting en ruitenwissers.

De grote ronde snelheidsmeter zit
centraal op het dashboard.Daar-
onder de audio,klimaatregeling
en een prachtige rij tuimelschake-
laars.

De Mini One en de Cooper hebben
beide een 1.6 liter motor die BMW
samen met Chrysler in Brazilië
bouwt. In de Cooper levert die wel
flink wat meer kW’s.

De achterbank bestaat uit twee
stoeltjes.Om voldoende been-
ruimte te creëren moeten de voor-
in zittenden flink inschikken.

Het interieur is buitengewoon
mooi.Geen detail daarvan werd
over het hoofd gezien.Voorin zit je
riant,daar doet de Mini bepaald
niet klein aan.

De kofferruimte is klein,maar kan door
de gedeeld inklapbare achterbank wor-
den vergroot.Onder de afdekplaat be-
vindt zich een banden-reparatieset.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



AUTO
Test Mini Cooper 

120

100

80

60

40

20

0

180

150

120

M
 (N

m
)

P 
(k

W
)

90

60

30

0
0 1000 2000

Toerental (t/min)

Motorvermogen in kW

Vermogensverlies in kW

Vermogen aan �
de wielen in kW

Koppel in Nm

3000 4000 5000 6000 7000

�

Max. motorvermogen op rollenbank .........................93,5 kW bij 6.020 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........70,0 kW bij 6.020 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................154 Nm bij 4.340 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..................85,0 kW bij 6.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................149 Nm bij 4.500 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 6,3 sec. ...........0-100 km/h: 9,2 sec. ..............80-120 km/h: 7,4 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 66 dBA.....................100 km/h: 68 dBA ...................120 km/h: 73 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 9,0 liter op 100 km .............................Buitenweg: 5,1 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................6,5 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................9,7 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................200 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................200 km/h

Testmetingen

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen

Plus
Het uiterlijk verdient de mees-
te punten, terwijl ook het interi-
eur er wezen mag.Design was
een zeer belangrijk uitgangs-
punt bij de Mini en dat zie je tot
in de kleinste details.Hij stuurt
ook erg leuk,heeft een uiterst
preciese en niet teveel be-
krachtigde tandheugelbestu-
ring.Het is een auto vol enter-
tainment.

Min
Ruimte was bij vroegere Mini’s
nooit zo’n probleem,bij de gro-
tere opvolger is het dat juist
wel.Minder handige bakken,
nauwelijks beenruimte achter-
in en een piepkleine kofferbak,
beperken het praktisch ge-
bruik van de nieuwe Mini.De
motor trekt voldoende,maar
mist een beetje levendigheid.
We hadden graag een cruise
control gehad.

Modelserie en prijzen
Mini One ........................................ƒ 38.566,-
Mini Cooper....................................ƒ 43.965,-
Mini Cooper S........................................n.n.b.
ABS: ..............................................standaard
Stabiliteitsregeling ............................ƒ 467,-
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags ......................................standaard
Hoofdairbags ......................................ƒ 930,-
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Handbediende airco: ......................ƒ 2.788,-
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 2.479,-
Trekhaak: ..................optie, geen prijsopgave
Metallic lak: ......................................ƒ 1.146,-

Importeur
BMW Nederland
☎ (070) 413 32 22

wiel ontbreekt, in plaats daarvan
bevinden zich onder de vloer een
reparatiesetje en een kleine genera-
tor. Met de oude Mini eigenwijzig-
heden, heeft het nieuwe Mini inte-
rieur helemaal niets meer van
doen. Hoezeer de ontwerpers er
ook hun best op deden. Toch hou-
den enkele details de vele zoete
herinneringen nog levend. Zoals
een lage bovenrand van de voorruit
zodat je voortdurend met een ge-
kromde nek bij een verkeerslicht
staat te wachten en natuurlijk die
grote, ronde, in het midden ge-
plaatste snelheidsmeter. Die is bij
een auto als deze weliswaar een
absolute must, maar wat de aflees-
baarheid betreft, had-ie daar beter
niet kunnen zitten want je moet er
echt je ogen een heel stuk voor
draaien. En hij had ook beter geen
grijze achtergrond kunnen hebben,
want dat maakt het er ook al niet
beter op, zelfs niet terwijl de cij-
fers en de strepen toch groot zijn
uitgevallen. Ook de op de stuurko-
lom en dus midden voor de ogen
van de bestuurder geplaatste toe-
renteller, is matig afleesbaar. Wan-
neer je het stuur iets omlaag kan-
telt wordt de bovenrand van dit
instrument onzichtbaar. Voor de
rest is het allemaal vrolijkheid en
optisch feest vieren. De fabrikant
leefde zich helemaal uit in de por-
tierbekleding met gecombineerde
portierbak en armsteun, maar ver-
gat daarbij dat bergruimten ook
handig moeten zijn. Ze zijn prach-
tig maar veel te klein. Helaas geldt
dat voor de meeste andere berg-
ruimten in het interieur. Een dash-
boardkastje heeft de Mini niet. De

zes tuimelschakelaars op de mid-
denconsole onder andere voor de
bediening van de zijruiten en de
mistlampen voor en achter, zijn
een leuke vondst, vooral met die
zwart gelakte beugeltjes er tussen.
Ze werken lekker licht en voelen
net als de rest van de auto kwalita-
tief geweldig goed aan. 

De Mini heeft een opgewekte
kleurstelling, waarbij de fel ge-
kleurde stoffen bekleding (rood bij
een rood met witte auto) en de alu-
miniumkleur van het dashboard en
de portierbekleding, de hoofdtoon
voeren. De standaard uitrusting
van elke Mini is voldoende. ABS,
airbags en side airbags voorin plus
een bandenspannings controlesys-
teem, waken over de veiligheid van
de inzittenden. Verder komt elke
Mini met elektrisch bedienbare
portierruiten en buitenspiegels, af-
standsbediening voor de centrale
vergrendeling, verstelbare hoofd-
steunen voor en achter, getint glas,
een toerenteller, stuurbekrachti-
ging, een in hoogte verstelbare
stuurstoel, radiovoorbereiding,
zes speakers en een dakantenne.
De Cooper voegt daar behalve de
sterkere 1.6 liter motor, ook nog
mistlampen voor en een boord-
computer aan toe. Plus 15 inch
lichtmetalen wielen, een 8 mm
verlaagd sportonderstel, mistlam-
pen voor, een in een contrasterende
kleur gespoten dak en allerlei

chroom ornamenten. Airco is ook
voor de Cooper een extra, een au-
tomaat is niet leverbaar, evenmin
als een cruise control. Wel levert
Mini een drietal aparte uitrustings
pakketten onder de namen Salt,
Pepper en Chili. Leuk gevonden.

Geen kart
Door het sportief afgestelde onder-
stel van de Cooper beweegt de auto
vrij hard over oneffenheden, maar
wel zonder dat hij stoterig wordt.
Je voelt als inzittenden vrij nauw-
keurig wat er allemaal onder de
auto gebeurt. Toch is de Mini niet
oncomfortabel en de bestuurder
kan zich helemaal uitleven met het
direct werkende onderstel en de
preciese, elektro-hydraulisch be-
krachtigde besturing. De Mini gaat
heel wat bedaarder, rustiger en
veel handelbaarder over de weg
dan zijn voorganger. Maar niet
minder sportief, ook al staat de
auto ver af van dat oorspronkelijke
kart gevoel van weleer. Erg stil is
de auto niet, vooral vanaf 120
km/h speelt het windgeruis mee
dat een tikje rond de sportief uit-
ziende, raamstijlloze portierruiten
blaast, en de afrolgeluiden worden
ook duidelijker hoorbaar. Maar erg
storend is het niet. De ‘nieuwe’
Mini is niet alleen een heel leuke,
maar ook een erg fijne auto.

Dick Schornagel
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