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VW met Golf
naar nieuwe successen
DE Volkswagenfubriek presenteert
een nieuwe wagen, die in menig op-
zicht een succes belooft te worden.
Men zegt zelfs, dat hij gevaarlijk kan
worden voor de befaamde Kevel" hoe-
we! men bij VW verzekert. dat de pro-
duktie van dit populaire model onge-
stoord dool' za! gaan. De nieuwe VW
"Golf" is een compact model met twee
of met vier deuren leverbaar plus een
grote vijfde deur en een uiterst mo-
derne techniek tegen een zeer aan-
vaardbare prijs. Momenteel wordt de
"Golf" al in voorraad geproduceerd,
nadat hij alle experimentele stadia
heeft doorstaan. Daaronder was een
frontale botsing met een Kevel', die
het moest afleggen tegen de "Golf'.
Ook alle andere geweldproeven door-
stond de "Golf' uitstekend. Hij werd
met 50 km per uur vun een slede ge-
gooid en sloeg twef'maal over de kop.
De voorruit vloog eruit, het dak werd
licht ingedrukt, maal' de wagen bleef
verde)' onbeschadigd. Bij gebruik van
stoelgordels waren inzittenden el' al-
leen met wat blauwe plekken afgeko-
men. Het is onvermijdelijk, dat men
geneigd is om een ver'gclijktng te ma-
ken tussen de Kevel' en de "Golf' en
dat zal de Kever slecht bekomen, voor-
al de duurdere uitvoeringen.

DE "Golf" is in elk opzicht het tegen-
deel van de Kever: motor voorin in

plaats van achterin, waterkoeling in
plaats van luchtkoeling, viercilinder
dwarsgeplaatste motor in plaats van
de befaamde boxermotor, een compac-
te carrosserie in plaats van de beken-
de ei-vorm en daardoor meer ruimte.
Daarbij komt een groter vermogen,
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Een technische blik op de VW "Golf":
compacte ruimte besparende aandrij-
ving met dwarsgeplaatste motor, Vaal'
veerbenen en een u!fstabiliserende
achteras.

namelijk 38 kw uit een llOO motor en
53 kw uit een 1500 cc motor. De "Golf"
met zijn 37\ cm lengte (Kever 411
I'm) is 16\ em breed (Kever 159 I'm)
en men maakt een optimaal gebruik
van lengte en breedte. De spoorbreed-
te voor en achter en de wielbasis zijn
gelijk aan die van de Kever. De "Golf"
is van buiten weliswaar korter, maar
maakt geen kleine indruk. Hij heeft
een goede wielbasis en spoorbreedte
en daar komt het op aan bij de veilig-
heid, De werkelijk bruikbare ruimte
is het produkt van spoorbreedte en
wielbasis. De "Golf" verdoet ook geen
breedte, zoals de Kever doet met zijn
tussen de spatschermen liggende car-
rosserie. Het bagageprobleem is radi-
caal opgelost door de vijfde deur en de
wegklapbare achterbank. Wie de
"Golf" bekijkt merkt al van buiten,
dat de wagen uitstekend zicht rondom
en een ruim interieur heeft. Men
heeft echter de fout gemaakt om een
goede auto met een magere standaard-
uitrusting aan te bieden. Dan krijgt

Dwarsdoorsnede 1'(1)' de 1100 cc mo-
tOT vrm de VW "Golf". watergekoelde
viercili1ldeT lijnmotor met dwars-
stroom cilindeTkop. bovenliggende
llokke'/Us, bedieni11g van de kleppen
via s!eeptuimelaaTs, vermogen 38 kw.
narma!e hl'1IzilH'.
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men een zeer matig uitgeruste wagen
met slechte geluiddemping, die zelfs
de verblindingavrije binnenspiegels
mist, ongeveer als wanneer Cruyf[ op
pantoffels voetbal zou spelen. Op zoek
naar minuspunten krijgt men toch
grijze haren, want niet alleen de ge-
hele opzet maar ook de detailafwer-
king is goed, vanaf de zitplaatsen tot
en met het instrumentenbord en de
ventilatie tot en met het laatste knop-
je. De wagen heeft optimale kneus-
zones. Het onderstel met zijn sterke
zijbalken is ingericht op zijwaartse
botsingen. De deuren hebben sterke
verstijvingsprotialen en de veranke-
ring in scharnieren en sloten houden
de deuren goed vast, zonder dat deze
gaan klemmen. De constructie van de
passagiersruimte is uitermate stabiel.
Men zal zich afvragen of een kleine
wagen zo sterk en veilig kan zijn. Uit
de voornoemde proeven is al gebleken,
dat men de auto als een golfbal door
de lucht kan slaan zonder dat de in-
zittenden ernstige verwondingen op-
lopen. Ook na een dergelijke buiteling
laten de deuren zich makkelijk openen
en sluiten. Dat is in volledige tegen-
stelling tot de eeuwige opvatting, dat
een veilige auto groot, duur en zwaar
moet zijn.

EEN blik op de motoren van de "Golf"
laat zien, dat wij één ervan al kennen.
i 1500 '1:' viercilinder heeft zijn be-
staansrecht reeds bewezen in de Audi
,,80" en_€' VW "Passat". In de "Golf"
heeft hij voldoende aan 53 kw en nor-
male benzine. De 1100 cc motor werd
in Wo~ .burg geheel nieuw ontwik-
keld. Deze compacte wagen te voor-
zil "an een motor van 1100 cc en 38
kw ligt eigenlijk VDU!' de hand. In de-
ze klasse van zuigerverplaatsing en
vermogen ligt dil niet alleen voer de
hand, maar is het vanzelfsprekend.
Ook de Kever was in principe voor-
zien van een 1200 cc motor tot men

ontdekte, dat het vermogen te wensen
zou blijven overhouden als men het
slagvolume van de boxermotor niet
vergrootte. De nieuwe VW-motor
haalt zijn 38 kw moeiteloos uit 1100 cc
slagvolume, terwijl de Kevermotor
voor 26 kw 1200 cc nodig had. De mo-
tor van de nieuwe constructie heeft
een prettig hoog toerental en is zeer
elastisch. Ook bij een stationair toe-
rental kan men in de vierde versnel-
ling zonder stoten rijden. Het moder-
ne aan deze motor is in de eerste
plaats de bovenliggende door een rub-
berriem aangedreven nokkenas. De
"Golf' heeft een acceleratie bij 38 kw
van 0 tot 100 km per uur van 16,5 se-
conden, terwijl de Kever 1200 37 se-
conden nodig had om op 100 km per
uur te komen. De maximumsnelheid
voor de kleine "Golf" bedraagt 140 km
per uur en voor de grotere 160 km per
uur. De viercilindermotoren gebrui-
ken standaardbenzine en is zeer zui-
nig. De 38 kw motor draait 12,5 km op
een liter terwijl de overeenkomstige
Kever een gebruik van een liter per
11 km heeft. In combinatie met de 53
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Voor de VW "Golf" zjjn er twee motor-
uitvoeringen, IlOO cc eli 38 kw of 1500
cc en 53 kw vermogen. De 1100 cc
motor is 15° naar voren, de 1500 cc mo-
tor is 15° naar achteren gekanteld.
Beide motoren zijn dwars ingebouwd
en voor onderhoud makkelijk bereik-
bcnr.

kw Golfmotor kan men ook een auto-
matische transmissie krijgen die met
zijn drie trappen uitstekend werkt.
Een 53 kw "Golf" in LS-uitvoering
met automatische transmissie en vier
deuren is een welhaast ideale wagen,
compact voor druk stadsverkeer, moei-
teloos te bedienen, gemakkelijk en
snel voor lange afstanden, van buiten
een echte auto en technisch ruim vol-
doende.
IN de "GoH" steekt dus niet alleen een
klcine stadswagen, maar een auto met
een zeer vulwassen rijgedrag. De op-
zet van de Audi ,,80" en van de VW
"Passat" zijn al ruim geprezen. Critici
waren meer dan tevreden over de
technische opzet van de "Sirocco". In
de "Golf" zit niet anders dan het on-
derstel van de "Sirocco". echter met
dit verschil dat in de 1100 cc 38 kw
wagen rondom trommelremmen zijn
aangebracht en dat men als standaard
diagonaalbanden heeft, waarmee men
de uitstekende wegligging niet geheel
tot zijn recht kan doen komen, Dat is
een zwak punt van de "Golf". Wat
Fiat bij de kleine ,,127" kan, n.l, als
standaard voor schijfremmen en ren-
om radiaalbanden leveren, moest bij

De vooras txirt de VW "Golf". De
voorwielen wordt"1l geleid door trian-
gels en veerP<Jtell met progressieve
schroefL'ercn. De wugen h.eeft een
zelfcorrigerende besturing. De 1100 cc
heeft trommelremmen, de 1500 cc
heeft sdlijfremmen. Beide typen heb-
beu driedelige door kruiskoppelingen
met elkaar verbonden stuurkolom.
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VW eigenlijk vanzelfsprekend zijn.
Wie primitiever wil rijden zal onge-
twijfeld de voorkeur geven aan die
van de goedkoopste Kever. Met de te-
gen meerprijs verkrijgbare staalgordel-
banden ligt de 38 kw "Golf' evenals
zijn grotere broer uitzonderlijk goed
op de weg en is volkomen zeker en
probleemloos, zoals de Kever, maar
dan in meer moderne opzet. Het rij-
den van de "Golf' is een genoegen. De
wagen reageert snel en gedraagt zich
rustig ook bij de meest gewaagde be-
handeling van het stuur. In de bocht
gedraagt de "Golf' zich zeer neutraal.
Op slechte wegen verwerkt de vering
alle schokken en behoudt niet alleen
een goede koersstabiliteit maar ook
een lichte besturing. Het onderstel
heeft voor en achter onafhankelijk ge-
veerde wielen met veerbenen en een
oorspronkelijke achterasconstructie.
De achterwielen zijn door een T-
vormige dwarsdrager verbonden, die
weinig ruimte inneemt en die boven-
dien veilig en goedkoop is. De achter-
wielen worden precies evenwijdig ge-
leid en vormen een zeer efficiënte sta-
bilisator, De vooras heeft de bekende
constructie van de Audi ,,80" en de
VW "Passat", waardoor men een grote
koersstabiliteit heeft. Dat is belang-
rijk bij aquaplaning, lossen bermen of
bandenpech. De carrosserie is ontwor-
pen door de Italiaan Giorgio Giugiaro,
die de ervaringen van de VW-technici
in een aangenaam aandoende en des-
ondanks strakke tijdloze vorm goot.
Wat de naam "Golf" eigenlijk moet be-
tekenen weet niemand. Ook bij de fa-
briek weet men niet of geduid wordt
op de Golfstroom dan wel op de golf-
'sport. Over de prijs kon nog niets
worden gezegd en zolang dat nog een
open vraag is kan niemand voorspel-
len of de "Golf' een succes zal zijn.
In elk geval hoopt men in Wolfsburg,
dat dit model de groeizame regen zal
brengen, die de huidige dorst kan les-
sen. Men kan met zekerheid aanne-
men, dat de "Golf" duurder zal zijn
dan de Kever.

HET spreekt vanzelf dat deze wagen
zijn minpunten heeft. De noodzakelij-
ke accessoires zijn alleen als extra's
verkrijgbaar, zoals radiaalbanden, be-
kleding van de kofferruimte, verstel-
bare binnenspiegel, achteruitrijlampen
en een beter klapsysteem voor de
achterleuning. Bovendien kan de
greep voor het kofferdeksel wat min-
der primitief zijn en de tanksluiting
beter sluitend. Buiten het handschoen-
kastje is er geen opbergmogelijkheid
voorin, evenmin als tussen in de por-
tieren. De positieve kanten zijn veel
talrijker. Men kan in de motorkap
overal makkelijk bij en werkzaamhe-
den aan de koppeling en transmissie
zijn mogelijk zonder dat de motor ge-
demonteerd behoeft te worden. De
voorspatschermen zijn geschroefd en
makkelijk verwisselbaar. Ook de car-
rosserie is zo geconstrueerd, dat men
makkelijk beschadigde onderdelen
door nieuwe kan vervangen. De grote
beurt met inbegrip van olieverversen
behoeft slechts om de 7500 km te wor-
den uitgevoerd. De wagen heeft niet
verblindende goed afleesbare instru-
menten rondom het stuurwiel, terwijl
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Achteras van de VW "Golt"', een ge-
heel nieuwe door Volkswagen ontwik-
kelde zelfstabiliserende achteras,
waarbij sporing en wielvlucht con-
stant blijven. De in T-profie! uitge-
voerde dwarsdrager werkt als stabili-
sator. De veerbenen zijn voorzien van
progressief werkende schroefveren.
De benzinetank bevindt zich voor de
achteTas.

alle knoppen en handles door de be-
stuurder zonder moeite kunnen wor-
den bediend, De belangrijkste bedie-
ningsknoppen zijn zo aangebracht, dat
men geen vergissing kan maken. Men
kan goed vooruit en achteruit zien,
het laatste van belang bij kort inpar-
keren, waarbij de kleine draaicirkel
weer helpt. Het verwarrnings- en ven-
tilatiesysteem werkt uitstekend.
DE toekomst ziet er hiermede bijzon-
der gunstig uit voor Volkswagen. De
Sirocco is al een even groot succes als
de Passat. Men kan wel zeggen, dat de
"Golf" nauw verwant is aan de Kever,
waarvan er achttien miljoen zijn ge-
maakt. De .,Golf" is een echte Volks-
wagen in moderne stijl, hoewel hij ze-
ker geen aflossing is voor de Kever.
De "Golf" is een sportievere uitvoe-
ring. Dankzij het bouwdoossysteem
dat VW kan toepassen dankzij de tal-
rijke fabrikaten, is het mogelijk
de "Golf" tegen een zeer aanvaardbare
prijs te leveren. De wagen heeft b.V.
de zclfeorrigercnde stuurinrichting,
die ook de Audi heeft. Mt'11 heeft uit
de ESV-wagen van VW veel elemen-
ten kunnen overnemen in de "Golf".
Maar overigens: de Kever blijft in
produktie!

De compacte carrosserie 1)an de VW
"Go!f": zelfdragende kooiconstructie,
kneuszones eoor en achter, portier-
stijlen, dorpels en dakstijlen zijn tot
een kooiconstructie samengevoegd.
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