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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Na het faillissement van Bentley in 1930 nam
Rolls-Royce het merk over en stichtte Bentley
Motors Ltd (1931). Van toen af aan waren
Bentleys weinig meer dan sportieve RR-modellen
en na de oorlog werd het nog erger: een Bentley
was slechts een Rolls-Royce met Bentley grille en
een gevleugelde B op de motorkap. Met de
komst van de Bentley Turbo in de jaren tachtig
ging Bentley gelukkig steeds meer een eigen
leven leiden.
Na de aankoop van Bentley door Volkswagen (en
RR dat later naar BMW ging), hielden de
Duitsers de Arnage in productie en kwamen
daar met een iets minder onbetaalbare coupé
onder. Deze Continental GT was technisch geba-
seerd op de Phaeton W12. Een dubbele turbo gaf
dit model vleugels en het succes was zelfs zoda-
nig dat productieproblemen de kop opstaken.
Inmiddels is er een sedanversie van de GT ver-
schenen, met de oude RR/Bentley-naam
Continental Flying Spur. Het recept is ook nu
weer: een Phaeton W12 als technische donor ter-
wijl de koets door de Belg Dirk van Braeckel
werd ontworpen. De neus is van de tweedeurs
Continental GT overgenomen, alles daarachter is
compleet nieuw. Bentley gebruikte voor de
Flying Spur de techniek van de lange versie van
de Phaeton, de belangrijkste reden voor de res-
pectabele buitenmaten van deze Brit. De ontwer-
per heeft zich misschien iets te veel ingehouden,
want de Flying Spur moet het bij zijn uiterlijk
vooral hebben van de imposante neus en z’n
afmetingen. De achterkant is afgezien van de

twee ovale uitlaten een tikje saai.
Bentley Nederland (Hessing) zet de Continental
Flying Spur voor dezelfde prijs in de etalage als
de Continental GT: €238.438,- om precies te zijn.
Weinig auto’s komen daar prijstechnisch bij in
de buurt, zelfs de duurste BMW 7, Mercedes S en
Range Rover en ook de VW Phaeton W12 blijven
een straatlengte achter. De enige die we kunnen
bedenken is de nieuwe Mercedes S 65 AMG die
dankzij z’n door AMG bewerkte V12 motor een
vermogen bereikt van 450 kW en een maximum
koppel van 1.000 Nm! Deze kost circa €285.000,-
en is dus zelfs nog redelijk wat duurder dan de
traditionele Brit! Maar je zou er ook een Audi S8
én een A4 Cabriolet voor kunnen kopen en dan
houd je nog steeds geld over! Een kwestie van
smaak, zullen we maar zeggen.

Krachtcentrale
Een blik onder de lange motorkap van de
Bentley (trekken aan de hendel binnen, B-em-
bleem optillen en de kap veert op) en je bent al
half verkocht. De fabrikant doet z’n uiterste best
om het mooie merklogo op subtiele wijze zoveel
mogelijk naar voren te brengen en slaagt daar
aardig in. De 6.0 liter W12 motor van VW ligt
prachtig in het vooronder en de dop van de olie-
vulpijp is net als de tankdop van een dik geprofi-
leerde B voorzien. De Twin Turbo W12 drijft via
een zestrapsautomaat en met hulp van een
Torsen differentieel de vier wielen aan. De speci-
ficaties van deze geweldige, uit lichtmetaal
gebouwde motor gaan over heavy metal. Ten eer-

ste die twee KKK turboladers met interkoeling,
verder vier in V-vorm geplaatste kleppen per
cilinder, 2x2 bovenliggende nokkenassen en,
niet te vergeten, enorme afmetingen voor álles!
Zoals een boring x slag van 84,0 x 90,2 die met
twaalf cilinders in een slagvolume resulteren
van 5998 cm3, een maximum vermogen van 411
kW bij 6100 t/min en een maximum koppel van
650 Nm bij 1600 t/min.
Het is geen wonder dat een dergelijke konink-
lijke krachtbron voor uitermate koninklijke
prestaties zorgt. Plús een enorme portie rijge-
mak. Want je hoeft maar even naar het gaspe-
daal te blázen en de loodzware auto (2475 kg)
zet zich als een veertje in beweging. Volmaakt
moeiteloos trekt het zware schip in luttele
seconden van stilstand naar 100 km/h en de
Bentley blijft vervolgens als een dolle doortrek-
ken om slechts iets later de 200 km/h te berei-
ken. Even een opdoemende voorligger inhalen
gaat zodanig snel dat deze in de meeste gevallen
niet eens in de gaten had dat er iemand voorbij
kwam!
Bentley componeerde een vet uitlaatgeluid dat
helemaal bij deze auto past. Dat blijft de gehele
rit bij je en je geniet ervan, maar het irriteert
nooit. Het enorme koppel zorgt op elk gewenst
moment voor een weldaad aan trekkracht ter-
wijl de automatische zesbak heel voorkomend
steeds de juiste overbrenging heeft ‘klaargelegd’.
Met de hand schakelen middels de selecteur op
de middenconsole of via de flippers aan het
stuur kan overigens ook. Dat gaat niet sneller
maar werkt perfect.
Zou het bovenstaande de indruk wekken van een
hitsige Bentley Continental Flying Spur, dan is
een correctie op z’n plaats. Enerzijds is deze
Duitse Brit een wild verscheurend beest, maar
aan de andere kant kan hij zich ook als een mak
lammetje gedragen. Hij weert zich krachtig op
de autobahn maar glijdt indien gewenst even
moeiteloos en zachtaardig door de stad of in de
PC Hooftstraat op zoek naar een parkeerplek die
dan hopelijk wél lang genoeg is.

Exclusieve verwennerij
Een kijkje in het uiterst verzorgde interieur van
de Flying Spur is het beleven van een andere
wereld. Een riante ruimte vóór en achter en de
prachtigste leder- en houtsoorten zover het oog
reikt, verwelkomen de passagiers. Bij onze test-
auto zat het als optie (€3243,-) te bestellen
hamerslagaluminium op het dashboard en dat
staat ‘m erg goed. Traditie, stijl en moderne
hulpmiddelen zijn knap gemixt tot een geheel

Topprestaties in exclusieve verpakking

Rijk rijden
Bentley is een van de meest gerespecteerde merk-

namen in de autohistorie. De korte maar hevige

geschiedenis van het originele merk zag vier Le Mans

overwinningen. Heldendom werd dáár geboren. Vijf jaar

is Bentley nu in handen van Volkswagen, dat gelukkig

begrip toont voor de bijzondere afkomst van dit Britse

kroonjuweel. We lieten ons verwennen in de Continen-

tal Flying Spur.
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waarin iedereen zich op slag thuis voelt. De
bestuurdersstoel is op 16 manieren verstelbaar,
de stuurkolom kan in twee richtingen bewegen.
Alles gaat elektrisch uiteraard en de stoelen met
uitschuifkussen aan de voorkant, zijn verwarm-
baar maar kunnen ook ventileren. Ze zijn van
drie geheugenstanden voorzien.
De diepliggende instrumenten recht voor de
bestuurder zijn rond, analoog, en ondergebracht
onder een brede huif. De toerenteller wordt
rood bij 6500 t/min, de snelheidsmeter wijst tot
340 km/h. Er tussenin zit een kleine digitale
boordcomputer die in hetzelfde schermpje ook
de standen van de automaat en navigatie-info

aangeeft. Op het stuurwiel zit links de bedie-
ning van de cruise control en rechts die van de
telefoon plus het menu van de boordcomputer.
Verdere bedieningsknoppen, hendels en schake-
laars zijn aan de stuurkolom en op de midden-
console geplaatst. Starten doe je met de sleutel,
geheel links in het dashboard, óf met de druk-
knop op de middenconsole. De enigszins spor-
tief vormgegeven stoelen hebben elk een eigen
middenarmsteun, zijn bijzonder goed van vorm
en er is een massagefunctie! Hier houd je het
dus wel een aantal uren op vol! De veelheid aan
schakelaars vereist vóór vertrek even wat con-
centratie en studie.

Een sfeervol, traditierijk interieur dat alleen in een
Engelse auto thuis hoort. Bentley gebruikte
uiteraard de mooiste materialen.

De cockpit heeft een smakelijke uitstraling en lijkt op het
eerste oog wat verwarrend. Maar de ergonomie blijkt toch
redelijk voor elkaar. Er zitten schakelflippers aan het stuur.

Ook achterin is het riant toeven met een weldadi-
ge beenruimte. Een omklapbare rugleuning is er
niet, wél een skiluik.

Dit is een imposante auto met een onmiddellijk
herkenbare grille. Ook bij de nieuwe generatie
Bentleys ontbreekt het niet aan uitstraling.

De afwerking van de zeer ruime cabine is bui-
tengewoon ‘duur’. Tot de kleine maar smaakvol-
le details behoort het analoge Breitling klokje
midden op het dashboard. Maar er is ook aan de
praktische kant gedacht. Zo heeft de Bentley een
bruikbare kofferbak, daarbij diverse grote berg-
ruimten en ook bekerhouders, en er zijn vol-
doende handige leeslampjes aan boord. Qua vei-
ligheid zit je goed met plofzakken voor, opzij en
ook achterin. Elke Flying Spur komt bovendien
met ruim voldoende elektronische hulpmidde-
len om het motorische geweld op verantwoorde
wijze op de straat los te laten.
Elke Bentley Flying Spur beschikt over een vier-

De boordcomputer is
niet ingewikkeld, de
audio en de navigatie
laten zich snel door-
gronden en met de
pook kun je ook hand-
matig schakelen.

Aan de achterkant
is de Bentley
Continental Flying
Spur nogal ano-
niem.

Foto’s: Jan Lieftink
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AUTO
Test Bentley Continental Flying Spur

Boordnet op spanning
Iedere 16.000 km, of
om het jaar, wordt
de Bentley Continen-
tal in de werkplaats
verwacht. Een mel-
ding ‘Service requi-
red’ maakt de
bestuurder hier
vriendelijk op attent.
Gelijktijdig met de
oliewissel maakt ook
het interieurfilter
plaats voor een
schoon exemplaar.
Voor de motorsme-
ring adviseert
Bentley de volsyn-
thetische Mobil One
0W40. Hydraulische
klepstoters en een
distributieketting
zorgen voor een
onderhoudsvrije
klepaandrijving. Na
64.000 km zijn de
bougies en het
motorluchtfilter aan
vervanging toe.
Bentley-importeur
Hessing wijst met

nadruk op het
belang van een
goede accuspanning.
Een te lage accu-
spanning veroor-
zaakt veel foutcodes
en leidt tot uitval
van accessoires. Om
de accu’s te sparen is
het belangrijk de
auto bij het ‘wegzet-
ten’ af te sluiten.
Anders blijven er
stroomverbruikers
actief. Staat de
Continental langer
dan een week stil,
dan is het aansluiten
van een druppel-
lader raadzaam.
Daarvoor is een stan-
daard aansluiting in
de kofferbak aanwe-
zig. Inbouw van
extra accessoires
wordt afgeraden.
Ook weer om
elektronische sto-
ringen te voorko-
men. Een les die

tegenwoordig
opgaat voor de
meeste topklassers

die volgepropt zit-
ten met hightech
elektronica. ●

Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ....411 kW bij 6100 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ....................650 Nm bij 1600 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 3,4 sec. ......0-100 km/h: 5,2 sec.....80-120 km/h: 3,8   sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dBA ............100km/h: 64 dBA ..............120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 26,4 liter op 100 km ......Buitenweg: 12,7 liter op 100 km

Combinatierit: ....................................................17,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................18,5 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..........................................312 km/h

De exclusi-
viteit en
uitstraling

van het merk
Bentley, de soepele
en uitermate
krachtige twaalfcilin-
dermotor en de
geweldige zestraps-
automaat, geven de
bestuurder en zijn
inzittenden een
enorm rijk gevoel.

De matig
geïnspireer-
de styling

van de achterkant,
het windgeruis vanaf
145 km/h en de
natuurlijke dorst van
deze zware limousi-
ne, zijn de belang-
rijkste minpunten.

Modelserie en prijzen
Bentley Continental Flying Spur: ..........................................€ 238.438,-

ABS/ASR: ......................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

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

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

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Regensensor: ..............................................................................standaard

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

Climate control: ..........................................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Audiosysteem: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ......................................................................standaard

Automaat: ....................................................................................standaard

Lederen bekleding: ....................................................................standaard

Elektrische stoelbediening: ......................................................standaard

Elektrisch schuif/kanteldak: ..............................................optie (€ 1.273)

Bentley Nederland

☎ (030) 221 21 21

www.bentley-nederland.com

Onder de statige motorkap ligt een prachtige 6.0
liter W12 Twin Turbo. De mechanische techniek van
de Bentley zal de autotechnicus weinig hoofdbre-
kens bezorgen. Lastig wordt het wanneer de
elektronica kuren vertoont. Houdt de accu’s goed
op spanning is een belangrijke raadgeving!

zone climate control, navigatie, een kostbaar 
12-kanaals audiosysteem en telefooninstal-
latie. Voor wie nog meer wil, hanteert de
importeur een kleine lijst met interessante
en meestal kostbare opties.

Als een raket
Met zóveel vermogen ben je blij dat deze
Bentley permanent aan alle vier de wielen
wordt aangedreven. Het maakt de auto veiliger
en zorgt dat deze ook bij hoge snelheden zeer
stabiel blijft aanvoelen. De gigantische remmen
zijn opmerkelijk goed doseerbaar en zorgen
ruimschoots voor adequate vertragingskrachten.
De directe besturing voelt ondanks de
bekrachtiging lekker zwaar aan en je krijgt als
bestuurder voldoende informatie over wat de
voorwielen doen. Dat schept vertrouwen op
hoge snelheid en het maakt dat je ook een lek-
ker veilig gevoel houdt in snelle bochten. En
ondanks de enorme afmetingen is de auto
zowaar verbluffend eenvoudig te besturen en te
plaatsen. Bentley monteert luchtvering voor een
aangename hoeveelheid comfort. Samen met de
elektronische regeling op dempers en vering
zorgt deze ervoor dat de carrosserie mooi hori-
zontaal blijft liggen. Het enige minpunt waar
wij mee te maken hadden was een onverwachte
hoeveelheid windgeruis rond de buitenspiegels
en de zijruiten. ●

Dick Schornagel

Op www.amt.nl kunt u een kijkje nemen
in de Bentley-fabriek. Bezoek daarvoor
Techniek in beeld, rubriek Autoproductie.
U treft er ook een video aan over de pro-
ductie van de Rolls Royce Phantom.
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