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AUTO 
Test Opel Vectra 1.8-16V Comfort

De nieuwe Vectra oogt in elk geval imposant
genoeg en lijkt wel een halve klasse groter en
duurder dan zijn bescheiden voorganger, waar-
mee hij alleen nog de naam gemeen heeft. Opel
ontwierp een fris en nieuw, maar niet innove-
rend model voor de Vectra. Men nam geen
enkel risico en ging uiterst behoedzaam te
werk. De Duitse GM-dochter borduurde voort
op de Astra en gebruikte alvast voor een deel
het design van de Signum, die volgend jaar de
modelreeks komt versterken.
De derde generatie Vectra heeft een karakte-
ristieke, krachtig overkomende neus met de
grote, herkenbare Opel-blitz in de grille. De iets
afgeronde daklijn mondt uit in een schuin
staande achterruit die is gevat in brede C-stij-
len. De markante achterkant valt met name op
door een recht aflopend kofferdeksel met een
dikke chroomstrip en uit de kluiten gewassen
achterlichten. Aan de voorzijde is de Vectra
onmiskenbaar een Opel product, de achterkant
heeft, heel grappig, iets weg van een ouder
model Oldsmobile Delta 88.
Opel leverde de nieuwe Vectra aanvankelijk
alleen als vierdeurs sedan. Inmiddels is daar de
vijfdeurs hatchback bijgekomen. Andere model-
len zoals een stationwagon en een MPV volgen
later. Dat is jammer, want daar heeft de Opel-
klant juist grote behoefte aan.
Wij kregen een Vectra met de 1.8 liter basismo-
tor te leen. In de Comfort uitvoering, die vlak
boven het basismodel is geplaatst dat simpel-

weg Vectra heet, levert dat een catalogusprijs
op van € 23.995,-. Onze auto was uitgerust met
enige extra’s zoals metallic/mica lak en een
radio/cd-speler en kostte derhalve € 25.597.-.
Deze prijs is inclusief € 552,- afleveringskosten
en exclusief overheidssubsidie schoon/zuinig
van € 275/500,-.
Opel positioneert de Vectra in een iets hoger
segment maar wel tegenover de zelfde concur-
rentie als het vorige model. Die is inmiddels
zelf ook nieuwer, groter en duurder geworden,
zoals de Citroën C5, Renault Laguna, Mazda 6,

Peugeot 406 en de Ford Mondeo.

Instapmotor te licht
Als basismotor monteert Opel in de Vectra de
reeds uit de vorige serie bekende 1.8 liter vier-
pitter met vier kleppen per cilinder en twee
bovenliggende nokkenassen. Op zich een
mooie motor, maar het is maar goed dat Opel
met de nieuwe Vectra er van af heeft gezien
om nog een 1.6 liter in het programma te
nemen. Je zou zeggen dat een maximum ver-
mogen van 90 kW en een maximum koppel

Het dashboard en het interieur zijn
strak en zakelijk vormgegeven en
missen enige fantasie. Met de uit-
rusting is weinig mis.

De instrumenten zijn goed aflees-
baar maar beperken zich tot het
hoogst noodzakelijke. Het stuurwiel
bevat toetsen voor audio en info-
tainment.

Opel mijdt risico’s met nieuwe Vectra

Het uur van 
de waarheid
Opel beleeft minder florissante tijden. Er is overproductie, niet

alle nieuwe modellen slaan even goed aan en de markt loopt

terug. De nieuwe Vectra moet voor het grote merk Opel het tij

keren. Heeft die voldoende kwaliteiten in huis om de succes-

volle concurrentie te weerstaan?
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want anders laten de vier cilinders wel degelijk
van zich horen. En onzuinig met de kostbare
brandstof springt de Opel Vectra 1.8 niet om.
Versnellingsbak en koppelingspedaal gedragen
zich zoals je dat van elke auto zou wensen.
Prettig licht, met een korte slag en duidelijk
aanvoelend. De vijfbak heeft vooral lange over-
brengingen die zijn gericht op comfort en zui-
nig rijden. En dat is wat deze Vectra bereikt.

Ruim maar saai
De nieuwe Vectra is ruim en degelijk, daar kun
je niet omheen. Sluit maar een portier en
luister naar de solide klik, ga op de achterbank
zitten en zie hoeveel ruimte er voor de knieën
over is. Maar van een gezellige, aantrekkelijke
aankleding is bepaald geen sprake. Een korte
rondblik bij wat de concurrentie hier tegen-
woordig van maakt, had bij de Opel-designers
toch de ogen moeten openen. Jammer maar
helaas: strakke lijnen, sombere kleuren en vrij-
wel nergens enigszins opfleurend materiaal.
Je kunt ook als lange bestuurder prima achter
het stuurwiel terecht. De grote, goed gevormde
en stevig zittende stoel kan hoog/laag en een
flink eind naar achteren, de stuurkolom kan
kantelen en axiaal worden bewogen. Tussen de
voorstoelen zit een verstelbare armsteun met
daaronder een ruime bak. Het instrumenten-

van 167 Nm toch voldoende moet zijn voor een
vierdeurs sedan met een leeg gewicht van 1295
kg. Maar de waarheid is dat de 1.8 liter in deze
Vectra qua vermogen en prestaties iets onder
de maat blijft en in het dagelijkse gebruik ook
maar weinig levenslust toont. Ook al bleek dat
tijdens onze meting bij Maha in Vianen er in
werkelijkheid zelfs 98 kW door de motor werd
geleverd. Waarvan er overigens slechts 60,5 de
aangedreven voorwielen wisten te bereiken!
Bij wegrijden is er zo weinig koppel beschik-
baar dat je behoorlijk gas moet geven wil je de

motor niet laten afslaan en tot 3500 t/min valt
er maar weinig te beleven. Daar boven wordt
het iets beter, maar nog steeds is de Opel eer-
der een gezapige, dan vlotte auto die meer op
comfortabel rijden is geprojecteerd dan op snel
door het verkeer flitsen. Bij inhalen moet enige
reflectie worden betracht en wie gewend is om
veel met een aanhanger te rijden, of wie met
een caravan naar het buitenland wil, raden wij
met klem aan om de 1.8-16V over te slaan en
voor de 108 kW 2.2 motor te gaan.
Rumoerig is-ie zeker niet, mits rustig bereden

De nieuwe Vectra oogt nieuw en vol-
wassen. Het model komt krachtig
over, al mist het de nodige dyna-
miek. Opvallend zijn de forse kop-
lampunits.

De markante achter-
kant wordt gekenmerkt
door een steil aflopend
kofferdeksel met
chroomstrips, geflan-
keerd door fikse
achterlichten.

Centraal, bovenin het
dashboard bevindt zich
het inmiddels van Opel
bekende multifunctio-
nele beeldscherm. De
bediening vergt enige
studie.

Tussen de stoelen zit
een verstelbare arm-
steun met diepe bak
om spullen in op te
bergen. Ook andere
aflegmogelijkheden
zijn er voldoende.

De achterbank is in twee ongelijke delen omklap-
baar en bezit een middenarmsteun met bergvak,
een uitklapbare bekerhouder en een skiluik.

De bagageruimte is goed bereikbaar en meet 500
liter, en dat is groot. Maar dit zijn we van Opel al
jaren gewend!
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bord is totaal nieuw, simpel van lijn en eenvou-
dig af te lezen. Het stuurwiel met de dikke spa-
ken bevat enkele onduidelijke knopjes voor
radio (links) en infotainment (rechts). Voor de
rest is de bediening duidelijk en de standaard
uitrusting behoorlijk compleet. We noteerden
koplampsproeiers, een handbediende airco,
afstandsbediende centrale vergrendeling, cruise
control, ’follow me home’ verlichting, een
boordcomputer, gedeeld omklapbare achter-
bank met skiluik, mistlampen en elektrisch
bedienbare zijspiegels en voorste zijruiten. Een
radio ontbreekt, maar er worden in de fabriek
alvast wel 8 speakers en een dakantenne
gemonteerd. Verder heeft de Vectra Comfort
ABS, actieve hoofdsteunen voorin en hoofd- en
zijairbags. We missen Traction Control in com-
binatie met de 1.8 liter motor, leeslampjes voor
en achter en een regensensor.

Lekker comfortabel
Opel bouwt met de Vectra geen sportwagen.
Het accent ligt op comfort. De Vectra heeft een
zeer betrouwbare en veilige wegligging. Hij ligt
stabiel in rechte lijn, de elektro-hydraulisch
bekrachtigde besturing is dan wel niet het top-
punt van gevoeligheid maar we konden er
prima mee leven.
We zijn benieuwd of de nieuwe Vectra aanslaat
bij het publiek. Spreekt het ingetogen karakter
de koper juist aan of ontbreekt het de Vectra
aan dynamiek en innoverend design? De toe-
komst zal het leren. ●

Dick Schornagel

Flexibel 
onderhoud
Met de nieuwe
Vectra voert Opel
het ‘Ecoservice Flex’
onderhoud in. Onder

optimale omstandig-
heden kunnen de
benzinemotoren 2
jaar of 30.000 km
zonder service en de
diesels 2 jaar of
50.000 km. De ver-
versingstermijn
wordt bepaald aan
de hand van de
gereden kilometers,
het toerental, motor-
koppel, belasting,
koelwatertempera-
tuur en olietempera-
tuur. Voor de benzi-
neversies schrijft

Opel een 0W30
Longlife Super
Synthetic voor en de
dieselmodellen wor-
den gevuld met een
5W40 Synthetic Plus.
Motorolie die niet
voldoet aan de ACEA
A3/B3 eisen kan vol-
gens Opel aanzien-
lijke motorschade
veroorzaken.
Alle motoren zijn
voorzien van hydrau-
lische klepstoters,
wat klepspelingcont-
role overbodig
maakt. De bougies
hebben een standtijd

van 8 jaar of 120.000
km, het luchtfilter 4
jaar of 60.000 km.
Elke 60.000 km is
ook de distributie-
tandriem van de 1.8
en (de toekomstige)
3.2 liter benzinemo-
tor aan vervanging
toe, alle overige
motoren zijn uitge-
rust met een onder-
houdsvrije ketting.
De handbediende
transmissies zijn voor
het leven gesmeerd,
de automaten die-
nen wel periodiek te
worden ververst. ●

Met de nieuwe Vectra voert Opel flexibel onder-
houd in. Het interval wordt bepaald door de
gebruikscondities.

Middels een service-
intervalindicator in het
dashboard wordt de
bestuurder naar de
werkplaats gemaand.
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Testmetingen
Max vermogen op rollenbank: ..............................98 kW bij 6.310 t/min

Max. verm. aan de wielen op rollenbank: ........60,5 kW bij 6.310 t/min

Max. koppel op rollenbank: ................................167 Nm bij 4,340 t/min

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..............90 kW bij 6.000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................167 Nm bij 3.500 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 8,7 sec. ......0-100 km/h: 11,5 sec. ..80-120 km/h: ....9,2 sec.

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 10,8 liter op 100 km ....................Buitenweg: 5,9 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................7,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................8,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................203 km/h

Meting: Maha Nederland bv, Vianen

De nieuwe
Vectra ziet
er van bui-

ten fors en opvallend
uit en hij biedt een
interieur met veel
leefruimte, zowel
voor als achter. De
bestuurder beschikt
over een prima
werkplek, de uit-
rusting is op enkele
punten na meer dan
voldoende en de
prijs/kwaliteit ver-
houding klopt. Hij
rijdt ook gewoon
lekker, maar wel
enigszins pretentie-
loos.

Met iets
meer fanta-
sie had

Opel er een leuk
interieur aan kunnen
wagen, het is nu
saaiheid troef terwijl
de concurrentie juist
meer werk maakt
van de leef- en werk-
ruimte. De 1.8 liter
motor mist enige
vorm van enthousias-
me. De nieuwe
Vectra is er bijna
mee ondergemotori-
seerd. Wie met een
caravan de bergen in
wil trekken doet er
verstandig aan een
grotere motor te kie-
zen.

Modelserie en prijzen
Opel Vectra Sedan 1.8-16V: ......................................................€ 22.995,-

Opel Vectra Sedan 2.2-16V: ......................................................€ 24.995,-

Opel Vectra Sedan 2.0 Dti: ......................................................€ 24.995,-

Opel Vectra Sedan 2.2 Dti:........................................................€ 25.995,-

Comfort-uitvoering: ................................................................+ € 1.000,-

Elegance-uitvoering: ................................................................+ € 2.900,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................standaard (1.8-16V + € 500,-)

Stabiliteitsregeling: ........................................................................€ 900,-

Remassistent: ..............................................................................standaard

Frontairbags: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Hoofdairbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ..........................................................................€ 820,-

Afstandsbediende centrale vergrendeling: ............................standaard

Elektrische ruiten voor:..............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ......................................standaard op Elegance

Handbediende airco: ................................standaard op basis en Comfort

Automatische airco: ..............................................standaard op Elegance

Cruise control: ......................................standaard op Comfort en Elegance

Navigatiesysteem: ......................................................................€ 2.600,-

Elektrisch schuif/kanteldak: ........................................................€ 1000,-

Trekhaak: ..........................................................................................€ 690,-

Metallic lak: ....................................................................................€ 550,-

Importeur: Opel Nederland, ☎ (078) 642 21 00
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