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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De historie van de Civic is doorspekt met wisse-
lingen in vormgeving en techniek. In het alge-
meen liep hij vaak in technisch opzicht voor op
zijn klassegenoten, maar zeker in Nederland ook
in prijs. Bij de vorige generatie besloot Honda tot
een splitsing in een compacte en sportieve drie-
deurs Civic naast een veel groter, wat mpv-achtig
vijfdeurs model. Nu gaat het weer een heel ande-
re kant uit, met drie- en vijfdeurs versies die
nauwelijks verschillen, en nadrukkelijk aan de
sportieve en exclusieve kant van hun klasse lig-
gen.
Op zich sluit dat niet slecht aan bij het merk-
image van Honda. Ook een hightech uitstraling
is passend, maar met het aanzien van een proto-
type voor de toekomst gaat Honda wel erg ver. Je
moet maar durven, om alweer een heel ander
karakter in de Civic te leggen, ook nog een zeer
uitgesproken karakter dat bij voorbaat niet
iedereen zal aanspreken. De koper moet maar
durven om in iets zo aparts te gaan zitten. Dan
scheelt het wel wanneer die Civic niet alleen
anders, maar ook beter is dan al die gewone
hatchbacks voor het gezin.

Even wennen
Op het eerste gezicht oogt de Civic heel compact
en zou je niet vermoeden dat er zoveel ruimte
in zit. De achterportieren met verdekt opgestel-
de deurgrepen zijn een stuk smaller dan de
voorportieren, maar de ruimte op de achterbank
is bepaald niet slecht. Voorin gaat het ook goed,
alleen de bergvakken voor kleine spullen zijn
krap bemeten. Het bijzonder gevormde dashbo-
ard geeft een goed ruimte-effect, ondersteund
door lichte interieurkleuren in de testauto, en
een glazen dak. Niet zo overtuigend zijn de alu-

miniumkleurige paneeltjes hier en daar, het
interieur krijgt er nogal een plastic uitstraling
van.
Door de ongebruikelijke indeling van het dash-
board is het even zoeken waar alles zit, zowel
wat meters als knoppen betreft. Een gewoon
contactslot met een gewone sleutel die je
gewoon moet draaien, maar een aparte knop
voor het starten. Mooi is wel dat daar een heuse
startautomaat achter zit, één keer drukken en
de auto zoekt zelf uit hoe lang de startmotor
moet draaien. Het is ook even zoeken met de
stuurinstelling, in hoogte valt er niet veel te
schuiven omdat je boven het stuur de snelheids-
meter nog moet blijven zien, en binnendoor de
stuurkrans de toerenteller met flankerende
meters. Heel mooi gemaakt, die toerenteller met
daar middenop een ruim display voor boord-
computer en diverse waarschuwingen. Zo krijg
je er bijvoorbeeld voorgeschoteld of achterpassa-
giers hun gordel wel om hebben.
We zijn niet zo gecharmeerd van digitale snel-
heidmeters, het moet echter gezegd dat de op
grote afstand van de rijder vlak onder de voor-
ruit geplaatste meter in de Civic erg goed en
snel afleesbaar is. Die ‘tweede verdieping’ in 
het dashboard waarin ook het display voor navi-
gatie, klimaatregeling en geluidsinstallatie zit 
is uitstekend overzichtelijk en volledig vrij van
verminderde zichtbaarheid bij fel daglicht. Ook
het woud van knopjes in het stuurwiel ligt han-
dig binnen bereik, vooral prettig bij de cruise
control. Alleen is het weer even zoeken wat al
die knopjes precies doen. Met de klimaatrege-
ling net zo. Pas bij toeval ontdekten we de twee-
de temperatuurregeling in het rechter portier,
voor de twee-zone airco in de testwagen, waar-

naar we op het dashboard al vergeefs hadden
gezocht.

Indrukwekkende motor
We kozen een 1.8 benzineversie omdat daar een
volledig nieuwe motor in staat. Hadden we bij
de internationale introductie nog de indruk dat
die lang niet stil is, in het huis-tuin-en-keuken
gebruik valt dat goed mee. Als je flink wat ver-
mogen gaat tappen zwelt het motorgeluid pittig
aan, voor een sportieve sfeer. Doorgaans loopt
het blok niet onhoorbaar maar netjes rustig,
behalve stationair, dan staat de motor wat te
schudden. Vooruit, dat tellen we ook als iets wat
sportmotoren met heel licht draaiend gedeelte
nu eenmaal doen. Want keerzijde van de medail-
le is dat de 1.8 buitengewoon monter in toeren
klimt, en met 103 kW natuurlijk ook aan uitste-
kende acceleratie helpt. Mede omdat deze Civic
zelfs in topuitvoering met 1165 kg naar huidige
maatstaven niet veel weegt.
Standaard zijn er ook nog zes nauw op elkaar
aansluitende versnellingen in elke Civic. De
nieuwe bak schakelt redelijk nauwkeurig, maar
werkt in koude toestand nog niet echt soepel
mee. Veel schakelen is niet strikt nodig, de
motor trekt ook bij lagere toerentallen goed. Als
je die souplesse gebruikt en in de hogere ver-
snellingen blijft beloont de motor dat met een
zeer laag verbruik, beter dan 1:15 is haalbaar.

Sportief futurisme en slimme vondsten

Wie durft?
Wederom heeft Honda van zijn nieuwe Civic iets volko-

men anders gemaakt dan de voorganger, zoals vaker bij

opeenvolgende Civic generaties. Je moet maar durven,

want kweek je dan wel klantentrouw? De futuristische

nieuwe Civic roept al helemaal gemengde reacties op.

We onderzochten hoe geavanceerd hij echt is.

AUTO
Test Honda Civic 1.8i-VTEC Executive

Foto’s: Jan Lieftink

Het navigatiebeeldscherm bovenin het dashboard 
is erg goed, eronder de volledig geïntegreerde
radio/cd-speler die in haast elke Civic versie stan-
daard is. De knoppen voor klimaatregeling daar-
naast zijn vooral modieus en nodeloos ingewikkeld.
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Petje af voor die motor.
Wat het onderstel betreft levert Honda ook geen
slecht werk. Ondanks een simpele wielophan-
ging, vergeleken met de mooie dubbele draag-
armen rondom die eerdere Civics hadden.
Daarvoor is geen ruimte meer, als er voorin een
motor met zesbak tussen geperst moet worden,
en achterin een verbazend diepe bagageruimte.
Dat laatste lukte door de brandstoftank daar
weg te halen. Die ligt nu onder de voorstoelen,
zodat de laadbak dieper kon worden, mits ook

de achteras weinig ruimte inneemt. Het belet
niet dat het onderstel naar behoren werkt. De
vering is sportief, dus nogal aan de stevige kant,
maar niet hard gedempt zodat de inzittenden
voldoende gevrijwaard blijven van schokeffecten.
De elektrisch bekrachtigde besturing werkt heel
direct, precies en redelijk gevoelig. Zo laat de
Civic zich nauwkeurig en neutraal een hoek om
zetten, standaard zit er VSA-stabiliteitsregeling
op om te corrigeren bij al te groot rijdersenthou-
siasme.

Veel verschillende kleuren en materiaalstructuren
in het interieur, dat bij de Executive versie extra
licht wordt door een glazen panoramadak met
elektrisch bediende zonneschermen.

Het dashboard heeft een sterk futuristische uitstraling, de bij-
zondere uitvoering en opstelling van de meters is niet on-
handig. Let ook op het stuurwiel vol met knopjes (radio, crui-
se control en meer) die praktisch onder vingerbereik liggen.

Achterin is de zitruimte heel behoorlijk, te zien is
dat wel de C-stijlen sterk naar voren lopen wat de
instap ongemakkelijk maakt. Merk ook op hoe de
spoiler vol door het achteruitzicht loopt.

De doorlopende ‘glazen’ balk als grille en driehoekige
mistlampen wekken de indruk van een design-prototype.
Het Honda-embleem middenop zit achter glas zodat het
front helemaal glad en voetgangerveilig is.

Deels handig bedacht
Hoe de Civic aan een naar verhouding enorme
laadruimte komt beschreven we net al, niet
onverdeeld praktisch is alleen dat de laadvloer
een heel stuk lager ligt dan de drempel van de
achterklep. De achterbank is weer wel een voor-
beeld van simpel vernuft. Bij naar voren klappen
zakken vanzelf keurig de zittingen wat door kun
knieën, zodat de leuningen als een vlakke vloer
erover vallen. De zittingen kunnen omhoog weg-
klappen, met een enkele handeling. Achter de

Originele beladingsmogelijk-
heid: zitting omhoog, steun-
beugel omlaag en de zitting is
meteen vergrendeld. Ook het
omlaag klappen van de bank-
delen werkt simpel en door-
dacht.

De achterkant is al net zo op-
merkelijk gelijnd als het front.
Aan beide kanten is weinig
sprake van een bumper, zodat
het lijkt of kleine aanrijdingen
al gauw vervelende schades
kunnen opleveren.

▼
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Vluchtig werkplaatsbezoek
Elke 20.000 km is de
nieuwe Civic welkom
in de werkplaats voor
een oliebeurt. Honda
beveelt brandstofbe-
sparende oliën aan.
Voor de benzine-
motoren is dat een
0W-20 (ACEA A1/B1
of A3/B3) en voor de
diesel een 0W-30
(eveneens A1/B1 of
A3/B3). Tijdens de
oliebeurt wordt ook
het interieurfilter
geïnspecteerd en
zonodig gereinigd of
vervangen. Bij
40.000 km maakt het
motorluchtfilter
plaats voor een
schoon exemplaar en
staat klepspeling-

controle bij de benzi-
nemotoren op het
programma. Daarbij is
de HDS-tester (Honda
Diagnostic System)
nodig. Stellen gebeurt
met vulplaatjes. De
dieselmotor is voor-
zien van onderhouds-
vrije hydraulische sto-
ters. Ook de distribu-
tie vergt geen aan-
dacht, want alle Civic-
motoren hebben een
kettingaandrijving.
Belangrijk is de
120.000 km beurt.
Dan zijn de longlife
bougies aan vervan-
ging toe en de trans-
missie-olie.
Voorgeschreven is
Honda MTF-olie. Is die

niet beschikbaar, dan
kan als tijdelijke ver-
vanging een motor-
olie met API-klasse SL

of hoger en een vis-
cositeit van 10W-30
of 10W-40 worden
gebruikt. ●

De Civic is
aardig
ruim, met

handig variabel inte-
rieur. Sportief rijge-
drag kan samengaan
met bepaald gunstig
brandstofverbruik.

De avant-
garde sty-
ling levert

wat ongemakken,
zoals kleine achterin-
stap en beperkt zicht
naar achter. De
geluidsisolatie is
mager.

Modelserie en prijzen
Honda Civic 5d 1.4i DSi: ...........................................................€ 19.860,-

Honda Civic 5d 1.4i DSi Comfort:............................................€ 21.990,-

Honda Civic 5d 1.4i DSi Sport:.................................................€ 23.350,-

Honda Civic 5d 1.8 i-VTEC Comfort: ......................................€ 23.990,-

Honda Civic 5d 1.8 i-VTEC Sport: ............................................€ 25.890,-

Honda Civic 5d 1.8 i-VTEC Executive: .....................................€ 28.150,-

Honda Civic 5d 2.2 i-CTDi Comfort: ........................................€ 27.990,-

Honda Civic 5d 2.2 i-CTDi Sport: .............................................€ 29.890,-

Honda Civic 5d 2.2 i-CTDi Executive: ......................................€ 32.150,-

ABS+EBD:.................................................................................... standaard

VSA-stabiliteitsregeling: ........................................................... standaard

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

Radio/cd-speler: ..................................... standaard m.u.v. 1.4i basismodel

Airconditioning: ..................................... standaard m.u.v. 1.4i basismodel

Climate control: .................................................... standaard op Executive

Regensensor: ............................................... standaard op Sport/Executive

Xenon-koplampen: ......... optie op 1.8 i-VTEC/2.2 i-CTDI Sport (€ 1.000,-)

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

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

Cruise control: ...... standaard op 1.8 i-VTEC Sport/Executive en 2.2 i-CTDi

Navigatiesysteem: ....................... optie op 1.8 i-VTEC/2.2 i-CTDI Sport en

.....................................................................................Executive (€ 3.600,-)

Lederen interieur: ...................................... optie op Executive (€ 2.000,-)

Automaat: ....................................... optie op benzinemodellen (€ 1.450,-)

Honda Nederland

☎ (0800) 0237323

www.honda.nl

Honda’s staan bekend als technisch verfijnd en
uiterst betrouwbaar. Naast het standaard onder-
houd zal de autotechnicus weinig verrassingen te
wachten staan. Let wel op de tijdige controle van
de klepspeling bij de benzinemotoren!

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave)................103 kW bij 6300 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ....................174 Nm bij 4300 t/min

Acceleratie: ..................0-80 km/h: 7,2 s ................0-100 km/h: 9,8 s

................................................80-120 km/h: 14,6/18,7 s (5e/6e versn.)

Geluidsmetingen:

80 km/h: 64 dB(A) ........100 km/h: 67 dB(A) ..........120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stad: 8,4 l/100 km ..........................................buitenweg: 5,5 l/100 km

combinatierit:..................................................................6,6 l/100 km

Gemiddeld testverbruik:................................................7,1 l/100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..........................................207 km/h

voorstoelen krijg je dan een hoog laadvak.
Mooi gemaakt is de achterruit, waarvan het
onderste stuk inclusief spoiler een ingelijmd
kunststof deel is. Een wisser achterop ontbreekt,
vanzelf schoonwaaien doet de ruit pas bij snel-
wegtempo. Het plastic onderstuk van de achter-
ruit geeft wat beeldvertekening, met de spoiler
erover is het zicht via de binnenspiegel niet ide-
aal. Maakte Honda daarom de forse buitenspie-
gels ook nog eens bol, zodat ze een weids pano-
ramisch beeld geven maar tevens het beeld flink
verkleinen? Dat zijn we niet meer gewend, han-
dig vinden we verkleind beeld ook zeker niet.
Het lage gewicht van de Civic heeft kennelijk
iets te maken met sparen op geluidsisolatie. Van-
daar dat je de motor altijd wel wat blijft horen.
Windgeruis komt ook door, maar vooral hoor je
uit de wielkasten bij wijze van spreken precies
aan het bandengeluid hoe ruw het wegdek on-
der de wielen is. Dat past niet bij de nagestreef-
de ‘premium’ uitstraling, net zo min als het
blikkerig geluid bij dichtslaan van een portier.
Een sterk gemengd beeld dus. De Civic bevat een
aantal echt slimme vondsten, een heel mooie
motor, een ruime uitrusting. Maar op een aantal
punten schiet Honda met het ‘design’ uiterlijk
zijn doel voorbij, en toont dat anders lang niet
altijd beter is. En Honda kan een duidelijk be-
tere kwaliteitsuitstraling bereiken, zien we in
andere modellen. Ruimte en sportiviteit zijn
sterke punten van de Civic, maar de geluidsisola-
tie schiet echt tekort. Ze durven wel, dat valt

zeer te waarderen. Als ze nu eens deze Civic ver-
beteren waar nodig, en niet weer een heel ande-
re kant op gaan met de volgende generatie, zou
dat een idee zijn? ●

Peter Fokker
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