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AUTO
Test Audi R8

Foto’s: Jan Lieftink

Volop bekijks met Audi’s supersportwagen

Eén ding is zeker: waar je maar met de R8 arriveert

maak je nieuwe ‘vrienden’. Nooit eerder hadden we een

testauto met zo’n sterk effect op weggebruikers en om-

standers als de Audi R8. Hij maakt bovendien waar wat

hij suggereert: uiterst sportieve rijprestaties. Interesse?

Dan zult u even geduld moeten hebben, want de R8 is

uitverkocht tot 2009!

Kort en krachtig R8: de typeaanduiding komt
van de Le Mans en Nürburgring winnende
Audi’s R8 (en R10). Zowel uiterlijk als technisch
hebben de R8-raceauto en de R8-straatversie
niets met elkaar gemeen, of het moest de plaat-
sing van de middenmotor zijn. Maar de Audi-
marketingspecialisten vonden dit een korte,
betekenisvolle aanduiding die gezien de en-
thousiaste ontvangst van de auto, straks vast en
zeker heldenstatus krijgt.
De R8 werd in 2003 als concept Le Mans op de
IAA in Frankfurt getoond, onder de motorkap
lag een V10. Nu, drie en een half jaar later wordt
hij, voorzien van een V8 bij Quattro GmbH (als
AMG bij Mercedes of Motorsport bij BMW) in de
buurt van Neckarsulm gebouwd. De auto be-
staat uit een aluminium spaceframe met Lam-
borghini Gallardo-achtergrond maar dan in 10
cm verlengde vorm, vierwielaandrijving en een
aluminium carrosserie die uniek is voor dit
model. De vervaarlijk ogende, lage neus met de
vilein kijkende koplampen en hun uit 12 led’s
bestaande ‘driving lights’, hebben een verplette-
rende impact op het overige verkeer dat de R8 in
z’n spiegeltje ziet naderen. Maar ook de carbon
sideblades in een contrasterende kleur (keuze
uit 8), de brutale luchtsleuven voor en achter en
de glazen sarcofaag waarin duidelijk zichtbaar
de V8 motor ligt, de extreem korte overhang
achter; ze zorgen allemaal voor opgewonden

commentaar en respect, verafgoding bijna. Erg
knap voor een ontwerp dat z’n merites nog
moet bewijzen en waarvan de eerste exempla-
ren pas recent op de weg zijn verschenen. Maar
dat de klant veel vertrouwen in Audi heeft blijkt
uit het gegeven dat de gehele R8 productie tot
2009 al volledig is uitverkocht. En voor een prijs
van €146.200,- ! Hier kan de Porsche 911 Carrera
4 en 4S wel eens erg veel last van krijgen! An-
dere concurrenten zijn de Chevrolet Corvette en
de Maserati GranTurismo. Prachtige auto’s met
geweldige prestaties, maar niet één is er zo spec-
taculair als de R8! En de Ferrari F430 en de Lam-
borghini Gallardo die in het wild ook heel wat
reacties teweegbrengen, zijn een stuk duurder.

Temperamentvolle V8
De R8 is minstens net zo snel als hij eruit ziet.
Onder het glazen deksel, waar ook nog een
extra verlichting kan worden besteld, ligt de 4.2
liter FSI-motor uit de Audi RS4. Hij is in lengte-
richting in zijn geheel vóór de achteras gemon-
teerd. De zesversnellingsbak ligt dáár nog weer
achter. Om de motor zo laag mogelijk in te kun-
nen bouwen hebben de Audi-ingenieurs een dry
sump tank gemonteerd. Een separate pomp
zorgt voor de circulatie van de 14,2 liter motor-
olie. De 4163 cm3 V8 is geheel uit lichtmetaal ge-
bouwd, directe brandstofinjectie zorgt voor de
voeding van de atmosferisch draaiende motor.

Audi gaat voorbij aan de laatste mode van start-
stopdrukknoppen, dus gewoon een ouderwetse
sleutel. Nou ja, sleutelcomputer.
Bij de eerste draai komt de achtcilinder met een
kippenvelveroorzakende grom tot leven. Na de
opvallend korte warmloopfase komt het toeren-
tal tot rust, terwijl de V8 ongeduldig aan het
gaspedaal begint te zuigen. Denk overigens niet
dat de R8 een ontembaar dier is. De tempera-
mentvolle achtcilinder wil gráág presteren,
maar hoéft niet.

Broodjes halen
De kort geleden naar de hoogste post bij VW ver-
trokken Audi-chef Martin Winterkorn zei bij de
presentatie van de R8 dat hij een supersnelle
auto wilde waarmee je ook ‘gerust broodjes
kunt gaan halen’. Dus geen hoog opgevoerde
sportbolide, waarmee je alleen kunt ‘scheuren’.
En dat is ‘m ook gelukt. Je kunt met de 309 kW
leverende auto net zo rustig even naar de bak-
ker in het dorp suizen om via de slager en de su-
permarkt weer thuis te komen, als dat je met
bijkans verzengende snelheden internationale
afstanden aflegt. De 430 Nm sterke motor kan
het allemaal hebben, hij vertoont daarbij een
enorme souplesse en trekt in bijna elk van de
zes versnellingen vanaf onderin zó snel dat je
een compressor en een turbo vermoedt. Het
ideale schakeltoerental ligt bij 4500 t/min, tot

Ook de achtersteven is indrukwekkend. De achter-
spoiler komt op snelheid automatisch omhoog.

Geslaagde
 kwajongensdroom
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8000 t/min doortrekken levert een abrupte toe-
renbegrenzing op. Veel zin heeft het ook niet,
voor een maximum effect is 5000 t/min ideaal
en dan kom je nog steeds waanzinnig snel voor-
uit. Helaas zijn de lekkerste geluiden van de vier
uitlaatpijpen vooral voor de buitenstaanders be-
stemd, binnenin hoor je er te weinig van. Wel
krijg je een grommende motor en een licht gie-
rende distributie in je nekvel, maar voor het
échte werk moet er een raam open. Tot 80 km/h,
want daarboven slaat de wind irritant naar bin-
nen.
De R8 heeft standaard een zesbak met een ste-
vige, korte pook met coulissenschakeling. Zoiets

als Ferrari heeft. De koppeling is geen half-
zachte maatregel, vooral het aluminium pedaal
wat langer ingetrapt houden bij rood licht,
vraagt om uithoudingsvermogen. Maar de aan-
grijping is duidelijk en direct en het is niet
moeilijk om met de R8 al snel netjes en vakkun-
dig te rijden. De aluminium pook glijdt als
boter langs de coulissen, even onthouden waar
de veerdruk zit.

In de cockpit
De in- en uitstap is vooral een kwestie van ge-
trainde buikspieren. Maar het Audi-interieur be-
loont je moeite: leder, aluminium en chroom

vormen de hoofdmoot van de materialen in
deze sportwagen. Des temeer opvallend is de
grijze plastic rand om het navigatiescherm op
de console. Ook vallen de VW/Audi-hendels
onder het stuur op, maar daar blijft het bij.
Audi is een meester in kwaliteit en afwerking,
de absolute top! Mooie, goed afleesbare instru-
menten, eenvoudige en duidelijke bediening
van knoppen en hendels, een aan de onderkant
afgeplat stuur (hoeft van ons echt niet!) en de
pook onder handbereik. Een betere cockpit kun
je jezelf amper toewensen. Bij de start draaien
de grote wijzers even een feestrondje om vervol-
gens helverlicht aan het werk te gaan.

Eén en al karakter, de R8 imponeert vriend en vijand. De carrosserie laat er
geen misverstand over bestaan: dit is een hele snelle auto!

Geen twijfel mogelijk:
dit is een zeer spor-
tieve cockpit. De afwer-
king is helemaal top,
zoals we van Audi ge-
wend zijn.

Een mooi detail is de coulissenscha-
keling, zoals we van Ferrari kennen.
Functioneel is het beeldscherm voor
vele bedieningsfuncties.

Echt veel bagageruimte heb je niet,
maar een weekend voor twee moet
er toch in zitten.

Overzichtelijke instru-
menten, bediening op
en rond het stuur met
een afgeplatte onder-

kant. Laatste mode?
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AUTO
Test Audi R8

De stoel ondersteunt je aan alle kanten, de
stuurkolom kan in twee richtingen worden ver-
steld. Hier houd je het vele uren op uit. De alu-
minium pedalen hebben rubber doppen, links
is een voetensteun aangebracht. Onze auto was
van elektrisch bediende stoelen voorzien maar
die behoorden net als de navigatie, de Bang &
Olufsen-geluidsinstallatie, Alcantara-hemelbe-
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Modelserie en prijzen
Audi R8 4.2 FSI: ........................................................................€ 146.200,-

Audi R8 4.2 FSI R-tronic: ..........................................................€ 156.400,-

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

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

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

Bandenspanningcontrolesysteem: ............................................standaard

Xenonverlichting: ........................................................................standaard

Led-achterlichten:........................................................................standaard

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

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

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

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

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

Navigatiesysteem: ............................................optie (€ 3.406,- excl. BTW)

Automatische transmissie: ......................................standaard op R-tronic

Audi Magnetic Ride: ..........................................................optie (€ 2.620,-)

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

Pon’s Automobielhandel

� (033) 494 99 44

www.audi.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave) ..........................309 kW bij 7800 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ..............................430 Nm bij 4500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 3,5 sec. ............0-100 km/h: 4,6 sec. ........80-120 km/h: 3,5 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 67 dB(A) .............. 100 km/h: 70 dB(A) ............120 km/h: 70 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................22,1 liter op 100 km

Buitenweg: ..................................................................10,2 liter op 100 km

Combinatierit:..............................................................14,6 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................16,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................301 km/h

Ongetwijfeld droomt
elke monteur ervan
om de Audi R8 eens
flink onderhanden te

nemen. De kans
daarop is helaas
klein, maar daarom
niet minder interes-
sant om de onder-
houdsdetails kort de
revue te laten passe-
ren.
Elke 30.000 km of
twee jaar wordt de
R8 in de werkplaats
verwacht. Dan krijgt
de sportwagen verse
olie (VW 50400 / VW
50700) en een schoon
interieurfilter. Bou-
gies en luchtfilter

houden het 90.000
km of 6 jaar vol.
Klepspelingcontrole
is niet nodig, en de
distributie verloopt
via een onderhouds-

Het harmo-
nieuze sa-
menspel

van besturing, motor,
onderstel en zesbak
is één van de fijnste
belevenissen in de
R8. Deze auto daagt
je uit tot sportief en
illegaal hard rijden,
zonder dat het ge-
vaarlijk wordt. Onder
álle omstandigheden
is de R8 een heerlijk
instrument om te ge-
bruiken. Of om naar
te kijken!

Wie be-
halve een
welgevulde

portemonnee (een
rijke tante strekt tot
aanbeveling) ook
een verlegen karak-
ter bezit, kan de
Audi R8 beter laten
staan. Je trekt er on-
gekend veel aan-
dacht mee. Of je het
wilt of niet, je bent
de held van de weg.
Dat geeft verplichtin-
gen!

Smullen voor 
de techneut

kleding en contrasterend stiksel van de bekle-
ding tot de vele extra’s die de R8 nog te bieden
heeft.
Bergplaatsen voor kleine spullen zijn er eigen-
lijk wel voldoende in dit even chique als spor-
tieve interieur. In de neus is een bruikbare
kofferruimte van 100 liter ondergebracht. De R8
heeft geen reservewiel maar een pompje en
plakspullen.

Hemels genoegen
Het onderstel van de R8 bestaat voor en
achter uit dubbele driehoekige wiel-
draagarmen en schroefveren. De vier-
wielaandrijving is niet van quattro
zoals ‘foutief’ op de auto staat ver-
meld, maar van Lamborghini. Omdat
deze de aandrijving tot ruim 70% van het kop-
pel naar de achteras stuurt, is het een fluitje
van een cent om middels een stampje op het
gaspedaal de staart van de auto volledig gecon-
troleerd naar buiten te laten zwaaien. De Audi
wordt bij een actieve bestuurder met sportieve
aspiraties nimmer listig, ook niet met ESP uit.
De besturing geeft zoveel gevoel in je vingers en
het onderstel zoveel in je zitvlak, dat je de auto
moeiteloos en intuïtief de bocht doorsleurt. Ve-
ring en demping zijn op sportwagenniveau, de
auto kleeft aan de weg, en in leuke bochten zijn
ongekend hoge snelheden volstrekt veilig moge-
lijk. Je kunt met de R8 spectaculair rijden, zon-
der auto en inzittenden een moment in gevaar
te brengen. En dat is heel knap! �

Dick Schornagel

vrije ketting. Jammer,
maar meer is er niet
nodig want zelfs de
transmissie is voor
een lang en sportief
R8-leven gesmeerd. �

De boordcomputer in-
formeert de bestuurder
over de resterende ki-
lometers en dagen tot
het eerstvolgende
werkplaatsbezoek.

De V8 FSI verschaft de R8 geweldige prestaties.
Veel onderhoud verlangt hij (helaas) niet. Met een
optionele ledverlichting is de motor een waar
showobject.
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