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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Chevrolet bouwt de Corvette al 52 jaar. Met deze
supersportwagen heeft het merk dus een mooie
stamboom opgebouwd. De styling, waar de
Amerikaanse smaak bij alle Corvette-modellen
van af druipt, is tegelijk brutaal en adembene-
mend mooi. De techniek was altijd simpel en
recht door zee, de kunststofcarrosserie zelden
goed afgewerkt evenals het interieur dat vaak
rommelig over kwam. Maar de Corvette biedt
vooral de laatste jaren waar voor z’n geld met
pure daadkracht, een prima besturing, superieu-
re wegligging en zorgvuldige bouw. De opvallen-
de uitstraling en de forse afmetingen zijn
behouden en daar is niet iedereen van gechar-
meerd.
De C6 is de nieuwste generatie Corvette en
wordt net als voorheen in twee carrosserievaria-
ties geleverd: als Convertible en Coupé. Het
nieuwe model kreeg een totaal nieuwe carrosse-
rie die, anders dan verwacht, kleiner is dan zijn
voorganger. Het scheelt 12,5 cm in de lengte en
2,5 cm in de breedte. De Corvette is nu zelfs een
stukje korter dan zijn naaste rivaal, de Porsche
911 Carrera. De klapkoplampen zijn verdwenen,
de ronde achterlichten zijn gebleven en wat
daar tussen zit is helemaal nieuw. Beter dan
dat: nooit tevoren is er zo’n goede en zorgvuldig
gebouwde Corvette op de markt verschenen als
deze C6 Convertible. De carrosserienaden klop-
pen en zowel de deuren als de voor- en achter-
klep sluiten perfect en het cabrioletdak zit er
strak op. Het is zelfs waterdicht!
De strikt voor twee personen bedoelde Corvette

kost als Coupe € 88.150,- en als Convertible 
€ 99.950,-. Hij heeft een kleine, maar fijne con-
currentie, die ondermeer bestaat uit de Porsche
911, en nu ook de Cayman, en daarnaast de
BMW 630i Cabriolet en de Mercedes SL 350.
Bijzondere en snelle auto’s, waar de Corvette
naadloos tussen past. En toch is er bijna geen
één zó z’n geld waard en toch ook zó speciaal,
als de nieuwe Corvette C6 Convertible.

Groot volume
De Amerikanen noemen het een ‘small block’
wat er onder de sterkglooiende motorkap ligt. Is
dat een grap of serieus bedoeld? Het gaat hier
tenslotte om een 6,0 liter V8 krachtbron waar-
mee je heel stoute dingen kunt uithalen. Van
dit type motor bouwde General Motors er
inmiddels al ruim 50 miljoen, dus het concept
heeft z’n kwaliteit inmiddels ruimschoots bewe-
zen. De LS2 6,0 liter V8 motor (blokhoek 90 gra-
den) is overigens een ietwat ouderwets ontwerp
met een centrale nokkenas en twee kleppen per
cilinder. De motor is direct achter de vooras
gemonteerd terwijl de versnellingsbak tegen de
achteras aanligt. De mooistdenkbare opstelling
voor een ideale gewichtsverdeling voor/achter.
Starten en uitzetten van de motor doe je met
een drukknop en de zesbak in de achteruit (je
houdt de sleutel lekker op zak) en de koppeling
ingetrapt. Zet je de motor in een andere versnel-
ling uit, gaan de portieren niet automatisch van
het slot. Dat went snel.
De forse V8 is een lekker rustiglopende kracht-

bron. Hij levert een vermogen van 297 kW bij
6000 t/min en een riant maximum koppel van
546 Nm bij een vrij hoog toerental van 4400
t/min. Je kunt je met de Corvette superzacht en
poeslief voortbewegen, zonder dat de motor ook
maar één keer protesteert. Dat verwacht je niet
van zo’n brute V8. Je hoort ‘m dan ook amper
lopen. Bij 120 km/h in de zes draait de motor
1700 t/min. Al bij 1500 t/min is er ruim voldoen-
de trekkracht voorhanden om een sprintje te
trekken. Geef je doelbewust stevig gas dan
gebeuren er vreselijke dingen. In de eerste ver-
snelling reikt de auto tot 85 km/h, in de tweede
versnelling tot 135 km/h. Je wordt door het
motorisch geweld in je stoel gedrukt alsof je
met auto en al het luchtruim kiest. De geluiden
die dan door de vier ronde uitlaten naar buiten
worden geperst, nemen een bijna dierlijke
omvang aan. De Corvette presteert enorm, je
moet met een Ferrari of Porsche goed je best
doen om de bijna eenparige versnelling van
deze Amerikaanse sportwagen op gepaste wijze
te kunnen bijhouden. De Corvette is écht loei-
snel. In slechts 4,3 seconden accelereer je naar
de 100 km/h. De elektronica houdt het onderstel
daarbij keurig in het gareel. Zet je de traction
control uit dan is een iets meer geoefende hand
nodig om de auto in bedwang te houden. Maar
ook dán wordt de Corvette niet link of onvoor-
spelbaar, je trekt alleen maar indrukwekkende,
zwarte rubberstrepen op het wegdek.
Wij kregen de Corvette mee met een handge-
schakelde zesbak, dezelfde close ratio-bak uit
vorige modellen. Voor de prijs maakt het geen
verschil, de viertrapsautomaat en de handbak
kosten even veel. De zesbak schakelt direct en
met korte slagen, de pook zit iets uit het
midden, vlak onder je rechter hand. De koppe-
ling is weliswaar zwaar maar geeft geen kramp
bij filerijden.

Karaktervol interieur
De Corvette is een strikte tweezits auto. In- en
uitstappen gaat makkelijk, ook met de gevoerde
cabrioletkap in positie. Je zit in een mooie cock-
pit, omringd door degelijk leder en kunststof.
De bediening van het dak gaat elektrisch en der-
mate eenvoudig dat we bijna voortdurend met
geopende kap hebben gereden. De ergonomie is
eenvoudig, de meeste schakelaars zijn links en

Meer kwaliteit met behoud van karakter

Foto’s: Jan Lieftink
AUTO 
Test Corvette C6 Convertible

Gespierde Amerikaan
Hij toont lekker brutaal, is bloedsnel, maar glijdt met

hetzelfde gemak stapvoets door een drukke woonwijk.

De nieuwe Corvette is een veelzijdige sportwagen vol

karakter en in z’n huidige gedaante bovendien een

kwalitatief sterk product. Terwijl niemand meer op kijkt

van een peperdure Porsche staat de Corvette, waar je

ook komt, in het middelpunt van de belangstelling. Wij

genoten achter het stuur van de C6 Convertible.
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men nogal eens slordig uit de fabriek maar dat
kun je van dit model niet meer zeggen, ook al is
het gemiddelde Porsche interieur misschien wat
strakker in elkaar gezet.
De standaarduitrusting is geheel in overeen-
stemming met de prijs. Los van de eerder
genoemde zaken is de Corvette Convertible voor-
zien van alarm, cruise control, lederen stuur,
airbags voor en opzij, xenon koplampen, licht-
metalen wielen (18 inch voor, 19 inch achter)

rechts in de randen van het instrumentarium
geplaatst. De stoelen kunnen zesvoudig elek-
trisch worden ingesteld, de stuurkolom kantelt
mechanisch maar schuift elektrisch. Een goede
werkpositie op de stevige stoel is makkelijk
instelbaar en er zijn zelfs twee geheugenstan-
den! Mooi en functioneel is het standaard head-
up display in de voorruit. Deze geeft onder meer
de snelheid en het toerental aan. Je went er snel
aan! Navigatie (optie), audio en climate control

De nieuwe Corvette
steekt kwalitatief knap
in elkaar en rijdt formi-
dabel. Toch verloor die
gelukkig niet z’n
Amerikaanse uiterlijk.

De Corvette is nog
steeds aan zijn ronde
achterlichten herken-
baar. Hij toont breed en
een tikje agressief.

Een sportieve cockpit met informatieve meters. De Convertible
heeft een head-up display standaard.

Een mooi afgewerkte
middenconsole met cli-
mate control, navigatie
en audio. Veel functies
zijn gekoppeld aan het
multifunctionele beeld-
scherm. Het DVD-navi-
gatiesysteem is overi-
gens een optie.

zijn in de middenconsole ondergebracht. Het
interieur is smaakvol ingericht, een beetje
Amerikaans misschien, maar mág het alsje-
blieft? Een klein dashboardkastje, compacte
deurbakken en een bakje onder de armsteun in
de middenconsole plus twee bekerhouders
geven de Corvette nog enige praktische waarde.
De bagageruimte heeft een hoge tilrand maar is
groot genoeg voor een dergelijke auto. De afwer-
king is netjes, vroegere Corvette modellen kwa-

Ook het tweezits interieur straalt karakter uit. De sportstoelen
houden je stevig in hun greep bij snel bochtenwerk.
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AUTO 
Test Corvette C6 Convertible

mét runflatbanden en afstandsbediende
portieren en kofferdeksel.

Heel snel of zijdezacht
De Corvette is een volbloed sportwagen,
neem dat maar van ons aan. Met het Z51 hand-
ling pakket, de snelheidsafhankelijke stuurbe-
krachtiging, traction control en een uitgelezen,
op race ervaringen gebaseerd, onderstel staat de
C6 z’n mannetje.
Uiteraard is de Corvette hard geveerd, overeen-
komsten met zacht geveerde Amerikanen zijn
ver te zoeken. Maar oncomfortabel is de C6
bepaald niet. Je voelt álles wat er onder de auto
door gaat, maar op een glad wegdek gedraagt de
auto zich zo mak als een lammetje. Met het
enorme vermogen, de uitermate directe bestu-
ring en de fikse portie gevoel die het onderstel
aan het zitvlak van de bestuurder doorgeeft,
ben je al snel één met deze auto. Je verwacht
een rauwe, onhandelbare auto maar dat is de C6
absoluut niet. Hij is eerder voorspelbaar en mak-
kelijk in de hand te houden. De nieuwe Corvette
is een zeer aantrekkelijke, rasechte en ook nog
eens relatief betaalbare sportwagen die zijn
plaats tussen de grote Europese merken, met
stip verdient! ●

Dick Schornagel

Vluchtig werkplaatsbezoek
Rijden met de
Corvette is een ware
belevenis, maar ook
het sleutelen aan de
brute 6 liter V8 is
beslist geen straf.
Helaas is het onder-
houd zo gepiept.

Elke 15.000 km of bij
de kilometerspaarder
elk jaar, wordt de
Corvette verwacht
voor een oliewissel.
Ook de boordcompu-
ter (Engine Oil Life
System) houdt de
oliekwaliteit in de
gaten en comman-
deert de Corvette
desgewenst eerder
naar de werkplaats.
Voorgeschreven is
een dunne 5W-30.
Na 30.000 km of
twee jaar zijn motor-
luchtfilter en interi-
eurluchtfilter aan
vervanging toe. De
bougies blijven maar
liefst 150.000 km zit-
ten. De distributie
wordt door een
onderhoudsvrije ket-

ting verzorgd en de
hydraulische klepsto-
ters maken het klep-
penstellen overbo-
dig. Het onderhouds-
arme karakter van
de Corvette zet zich

voort in de transmis-
sie. De handbak is
voor het leven ge-
smeerd, de automaat
wordt elke 150.000 km
ververst. ●

Ook leuk voor de monteur zo’n Corvette. Helaas is
het werkplaatsbezoek van korte duur. Een flinke
olieplas verversen en wat filtertjes wisselen, en de
Corvette kan weer vol gas de weg op.

Het Engine Oil Life
System houdt de kwa-
liteit van de motorolie
zorgvuldig in de gaten
en waarschuwt zodra
het tijd is voor verse
olie.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 297 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................546 Nm bij 4400 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 2,9 sec. ......0-100 km/h: 4,1 sec. ....80-120 km/h:.... 3,4sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 65 dBA ................100km/h: 68 dBA ..................120 km/h: 71 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 19,8 liter op 100 km ................Buitenweg: 8,8 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................12,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................14,5 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................300 km/h

Dit is een
sportwagen
waar nie-

mand zijn ogen van
af kan houden!
Ondanks z’n brute
voorkomen is de
Corvette opmerkelijk
handelbaar. Je kan
er bloedsnel mee rij-
den, maar ook com-
fortabel mee flane-
ren. Met een prijs
van net geen
100.000 euro is de C6
Convertible een inte-
ressant alternatief
voor de gevestigde
orde in dit segment.

Het mag
duidelijk
zijn dat een

6,0 liter V8 geen zui-
nige jongen is. Met
doorgaans vrij rustig
rijden en af en toe
een snelle, sportieve
uitbarsting haalden
wij een testgemid-
delde van 1 op 7.
Wie korte stukken
rijdt of de sportieve
geneugten van deze
auto actief gebruikt,
staat vaker bij de
pomp! Van het bru-
tale voorkomen van
de Corvette is niet
iedereen gechar-
meerd.

Modelserie en prijzen
Corvette C6 Coupe: …………………………………………€ 88.150,-

Corvette C6 Convertible: ……………………………………€ 99.950,-

ABS: …………………………………………………………standaard

Traction control: ……………………………………………standaard

Stabiliteitsregeling: …………………………………………standaard

Elektrische bediening zijruiten: ……………………………standaard

Elektrische stoelverstelling: …………………………………standaard

Lederen sportstoelen: ………………………………………standaard

Climate control:………………………………………………standaard

Audiosysteem: ………………………………………………standaard

DVD navigatiesysteem: …………………………………optie € 3.350,-

Head-up display: ……………………………standaard op Convertible

Cruise control: ………………………………………………standaard

Xenon koplampen: …………………………………………standaard

Regensensor: …………………………………………………standaard

Bandenspanningcontrolesysteem: …………………………standaard

Zij-airbags: ……………………………………………………standaard

Alarmsysteem: ………………………………………………standaard

Magnetic Selective Ride Control:………………………optie € 3.050,-

Cadillac & Corvette Benelux

De Corridor 25

3621 ZA Breukelen

☎ (0346) 25 86 27

www.corvette-europe.nl
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