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Grote opwaardering, geen ingrijpende vernieuwing

Het mag na meer dan dertig jaar gerust een traditie heten dat vernieuwing van de

Volkswagen Golf steeds gemengde reacties oproept. Aan de ene kant kritiek op wei-

nig opvallende verandering, aan de andere kant lof dat de Golf wéér beter kon. Op

34-jarige leeftijd groeit het succesmodel van Volkswagen opnieuw. Wederom zonder

daarbij een echt ander karakter te krijgen.

Keer op keer legt Volkswagen uit hoe zuinig ze
zijn op de klassenloze waardering voor de Golf.
Een auto waarin rijk en arm, jong en oud, vrijge-
zel en gezin zich alle even goed kunnen laten
zien. Een ware volks-auto dus, alle reden om
geen onzekere experimenten uit te voeren op
techniek of vormgeving. De Golf moet vooral
zichzelf blijven.
Wat hebben we aan hoogtepunten in 34 jaar?
Een 1.6 diesel toen diesels nog alleen in grote 

auto’s zaten. Een sterke 1.6 injectiemotor die in
één klap het begrip ‘GTI’ op de kaart zette. De
overstap van een simpele torsie-as achter naar
multilink-ophanging, de overstap op FSI directe
benzine-injectie. En uitbreiding met meer mo-
delvarianten zoals Variant en Golf Plus.

Rust en kwaliteit
Ook deze keer gaat het bij de Golf om verbou-
wing, niet om nieuwbouw. De kwaliteitsindruk

moest omhoog, en de nieuwste motoren en
hulpsystemen moesten mee. En iets wat je niet
ziet, de fabricage moest sneller en eenvoudiger
worden. Want het bouwen van een Golf vergde
in verhouding met klassegenoten teveel tijd en
kosten.
Het kwam aan op veel detailwerk om een Golf
nog hoogwaardiger te maken. Met name geluid-
wering kreeg veel aandacht. Maar ook een prak-
tische bediening, reden om net als bij de vorig

Zesde Golf zonder
generatiekloof

AUTO
Volkswagen Golf technisch bekeken

In grote lijnen bleef de Golf technisch hetzelfde. 
Zo ook het hoog gewaardeerde onderstel, dat nu
alleen nóg wat mooier is. Als extra verschijnt elek-
tronisch regelbare schokdemping, in VW-termen
DCC (Damper Continuous Control).
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AUTO
Volkswagen Golf technisch bekeken

jaar verschenen suv Tiguan de knopjes voor ruit-
en spiegelbediening bovenaan tegen het portier
te zetten, in plaats van in de armsteun. Zo’n
beetje het hele dashboard van de Tiguan zien we
trouwens terug in de net getoonde nieuwe Golf
Plus.
Het idee van kwaliteit en hoogwaardigheid komt
ook van een ongebruikelijk uitvoerige reeks op-
ties. Zij het zonder iets helemaal nieuws. Adap-
tieve cruise control en adaptief koplicht, een
achteruitrijcamera, een automatische inparkeer-
assistent, het is allemaal van andere Volkswa-
gens bekend.

Motornieuws komt nog
In de aandrijflijn van de Golf waren al veel
nieuwe aggregaten verschenen, met name sinds
de eerste 1.4 TSI hier zijn intrede deed in de Golf
GT. Even belangrijk nieuws was daarna de zeven-
traps DSG-transmissie met droge dubbele koppe-
ling. In de nieuwe Golf komen helemaal geen
conventionele automaten meer. Alleen de zeven-
traps-DSG, of bij de varianten met de hoogste
motorkoppels (diesels en GTI) de zestraps-DSG
met natte koppelingen.
De omschakeling van pompverstuiver- op com-
mon rail-diesels kreeg zijn primeur in de Tiguan,
nu pas komt de Golf aan de beurt. Hij krijgt de
zestienkleps 2.0 TDI in twee varianten (81 en 103
kW), volgend jaar komt een nieuwe 1.6 uitvoe-

ring, ook in twee varianten (66 en 77 kW). Ook
volgend jaar verschijnt de nieuwe GTI, waarin
de 2.0 turbomotor met directe injectie iets ver-
sterkt wordt tot 155 kW. En naar de nieuwe VW-
mode wordt die motor hernoemd van TFSI naar
TSI.

Hybride en BlueMotion
Overigens is de nieuwe Golf niet gegroeid, dus is
zijn bodemgroep ook niet identiek met de (iets
grotere) Tiguan. Wel is er meteen weer een ver-
sie met 4Motion vierwielaandrijving, al is het er
nog maar één, met de sterkste diesel.
Veel varianten staan in de coulissen klaar. Aan-
gekondigd is een nogmaals veel zuiniger Golf

BlueMotion, met 1.6 diesel. Ook de hybride
TwinDrive gaat komen, nu al is een Bifuel Golf
met lpg-installatie af-fabriek gepresenteerd, met
72 kW 1.6 motor. Voorzichtig aan, zodat het
Golf-publiek vooral niet schrikt van vernieuwin-
gen. �

Peter Fokker

De pas dit jaar gepresenteerde zeventraps-DSG met droge dub-
bele koppeling komt in plaats van een conventionele automaat.
Alleen voor de sterkste diesel wordt de aloude zestraps-DSG
met natte koppelingen ingezet, die meer koppel aankan.

De Golf kan uitgerust worden met adaptieve cruise
control, die met laser achter de voorruit geregeld
wordt. Vijf laserstralen, die meedraaien in de bocht,
tasten naar voorliggend verkeer. Als dat er is wordt
de reflectie opgevangen, zoals deze tekening aan-
geeft.

Met het laagste ver-
bruik en de hoogste
prestaties zijn de 1.4
TSI ‘downsize-motoren’
het aantrekkelijkste
aanbod in het Golf-
gamma. Hier de 90 kW
versie met alleen een
turbo, gezien vanaf in-
laatzijde, met de com-
pacte watergekoelde
inlaatkoeler.

Een aardigheidje dat van de Passat
CC werd overgenomen, deze achter-
uitrijcamera. Bij inschakelen van ‘R’

klapt het merkembleem wat op,
daarachter klapt de camera op. Niet
in gebruik zit die dus onzichtbaar en

beschermd opgeborgen. Het merkem-
bleem behoudt zijn functie als koffer-

klepontgrendeling.
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