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AUTO
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DRF 4Motion

Volkswagen-suv in betaalbare klasse

Volkswagen heeft het suv-programma uitgebreid met

een kleiner model dan de forse Touareg. Hij kreeg de in-

trigerende naam Tiguan. Het is een sportief model met

vierwielaandrijving en een eigen platform. Op en top

kwaliteit en een aansprekend uiterlijk. De concurrentie

is gewaarschuwd!

De naam Tiguan behoeft uitleg. Hij is ontstaan
uit het samenvoegen van twee dieren: de tijger
en de leguaan en geeft daarmee het tweeledige
karakter van de auto aan. Tiguan werd gekozen
uit een prijsvraag die door het Duitse blad
AUTO BILD werd uitgeschreven.
Een eerste verrassing is dat Volkswagen bij de
ontwikkeling van de Tiguan niet zomaar van
een Golf-bodemplaat is uitgegaan. Zelfs niet die
van de Touran, ook al wordt de nieuwe suv in
diezelfde fabriek gebouwd. Er is dus wel dege-
lijk sprake van een eigen identiteit. Dankzij de
bodemvrijheid van 20 cm kan hij ook nog het
een en ander in ruw terrein verhapstukken.
De tweede verrassing is dat Volkswagen ietwat
speels met twee carrosserieversies komt, waar-
van er één onder de naam ‘Track & Field’. Deze
kan dankzij een iets gewijzigde voorkant, ge-
makkelijk een hellinghoek van 28 graden aan,
tegenover 18 graden voor de andere versies die
als Trend & Fun, Comfort & Design en Sport &
Style in de prijslijst staan. De derde verrassing is
dat VW de Tiguan voorlopig met slechts twee
motoren levert: de 110 kW 1.4 TSI-benzinemotor
en de 103 kW TDI DRF-diesel.
In het volle segment van suv-modellen is het
VW gelukt om van de Tiguan iets opvallends te
maken. De positieve reacties van andere ver-
keersdeelnemers zijn een duidelijke blijk van
waardering. Ze vinden de hoge neus, de gol-
vende flanken en de stoere achterkant kennelijk
een hele verademing ten opzichte van een aan-

tal concurrerende modellen.
De Tiguan-prijslijst begint officieel bij € 31.790,-
voor een voorwielaangedreven 1.4 TSI Trend &
Fun. Maar pas op: deze is pas in de tweede helft
van dit jaar leverbaar. Dat geldt ook voor de an-
dere voorwielaandrijvers in de Tiguan-prijslijst.
Dus de reële prijslijst start op dit moment bij de
Trend & Fun 1.4 TSI 4Motion met € 33.790,-. 
Overigens veranderen op 1 februari alle auto-
prijzen wegens overheidsmaatregelen (slurptax).
Onze testauto staat als Sport & Style 2.0 TDI DRF
4Motion in de prijslijst voor € 40.690,-. Impor-
teur Pon voegde er nog de nodige opties aan toe,
waardoor de prijs verder opliep tot een zeer ste-
vige € 54.754,-.
Gaan we uit van de standaardprijs, dan moet
deze suv het opnemen tegen concurrenten als
de Chevrolet Captiva en de Opel Antara, maar
ook de Hyundai Santa Fé, Kia Sportage, Nissan
X-Trail en Toyota RAV4. Tussen deze auto’s
schatten we de Tiguan-kansen hoog in!

Fijne dieselmotor
Dwars voorin ligt onder de hoge motorkap de
nieuwe 2.0 liter turbodiesel van Volkswagen/
Audi met common rail-techniek. Dus géén
pompverstuiver. De moderne dieselmotor heeft
behalve een uitlaatgasturbo ook een intercooler,
en standaard een roetfilter (DRF).
Het maximum vermogen bedraagt 103 kW bij
4200 t/min en hij levert een maximum koppel
van 320 Nm. Daarvan is een groot deel al bij

1750 t/min beschikbaar. Deze VW-diesel ken-
merkt zich door een zeer soepele loop en een
opvallend geruisarme werklust. Uitgaande van
het vrij geringe vermogen van 103 kW voor de
bijna 1700 kg wegende suv, zou je denken dat de
turbodiesel extreem z’n best moet doen om er
nog wat moois van te maken. Maar dat valt in
de praktijk heel erg mee. Bij 120 km/h draait hij
in de zesde versnelling niet meer dan 2500
t/min en dan hoor je ‘m ook amper draaien.
Geef je bij dat toerental gas, dan versnelt de
auto met een zeer bruikbare acceleratie verder
door naar in ons land hoogst illegale snelheden.
Wil je vlot rijden en snel even inhalen, dan is te-
rugschakelen noodzakelijk maar ook dan toont
de Tiguan zich van zijn beste kant. Dit is een
fijne motor die het in combinatie met handbak,
gewoon goed doet.
De standaard zesversnellingsbak is een lekker
ding. De puik geplaatste pook zit onder handbe-
reik, de slagen zijn kort en de koppeling werkt
voor een diesel opvallend licht. Volkswagen le-
vert op de Tiguan als optie wel een zestrapsauto-
maat maar alleen in combinatie met de TDI.

Solide gebouwd
De Tiguan maakt net als de meeste andere
Volkswagens een zeer solide indruk. Portieren,
motorkap en achterklep openen en sluiten met
een goed kwaliteitsgevoel en bijpassende gelui-
den. De cabine is ruim voor vier volwassenen en
op de achterbank is voor korte ritten plaats voor
een derde persoon, mits niet al te breed ge-
bouwd. De achterbank is overigens een stukje in
de lengte verstelbaar, terwijl ook de rugleuning
over enkele centimeters kan kantelen. En hij

Voor het
stoere volk

De Tiguan heeft een flinke achterklep waar je nét
niet rechtop onder kunt staan. De uitstraling is
100% Volkswagen.
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kan uiteraard in ongelijke delen plat klappen
voor een vlakke laadvloer. De zitting blijft ge-
fixeerd.
Onze test-Tiguan was van een ruime uitrusting
voorzien waarbij ook een lederen bekleding
hoorde. In combinatie met de elektrisch verstel-
bare stoel zit je voorin buitengewoon goed! Ui-
teraard is er een ruim zicht op de omgeving en

op het andere verkeer, en recht voor je zit een
fraai instrumentarium. Onder de halfronde huif
bevinden zich grote ronde meters voor toerental
en snelheid en kleinere voor brandstof en mo-
tortemperatuur. Analoog, duidelijk afleesbaar,
precies zoals het hoort. In hetzelfde cluster zit
ook de digitale boordcomputer, waarvan de be-
diening via knopjes op het stuurwiel verloopt.

De hoge neus en de stevige grille zorgen voor een stoere indruk. Dankzij een
flinke bodemvrijheid en 4Motion-aandrijving, staat de Tiguan zelfs buiten het
asfalt z’n mannetje.

De middenconsole biedt plaats aan
de gecombineerde audio/airco/navi-
gatie. De bediening daarvan is zeer
gebruiksvriendelijk.

De bagageruimte is groot en goed
toegankelijk. Tegen bijbetaling is een
flinke bak onder de vloer te bestel-
len.

Een zeer verzorgd inte-
rieur met een tip-top

afwerking. Zakelijk,
maar toch smaakvol.

De driezits achterbank
kan horizontaal schui-
ven, de rugleuningen

kunnen los van elkaar
iets kantelen maar ook

worden omgeklapt.

Het instrumentarium in
de cockpit is duidelijk,

zonder fratsen. Via
functieknoppen op het

driespaaks stuurwiel
worden de boordcom-
puter en telefoon (in-

dien gemonteerd)
bediend.

�

Het interieur toont zich precies als de rest van
de auto: solide en smaakvol. Zaken als audio,
navigatie en links-rechts gescheiden airco zijn
in één unit ondergebracht. Ze zijn zeer eenvou-
dig bedienbaar, zelfs voor leken, maar dat komt
vooral door de touch screen-bediening waarvoor
extra moet worden betaald.
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AUTO
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DRF 4Motion

Aan luxe geen gebrek
Standaard heeft een Tiguan al een handig en
goed uitgerust interieur met veel bergruimten
en een dijk van een bagageruimte van 470 liter
(totaal volume 1510 liter). Maar met een Sport &
Style-model voorzien van extra’s als een Am-
biente-pakket, lederen interieur, climatronic

airco, een business accessoirepakket premium
en een glazen panorama schuifdak, om de rest
nog maar even niet te noemen, kom je in een
wereld vol attenties, luxe en handigheden te-
recht waarin het goed toeven is. We noemen
nog wel even de gemakkelijke achteruitrijd-
camera, de elektrische handrem gecombineerd
met autohold-functie en de cruise control die 
eigenlijk vooral handig is bij al die vervelende
trajectcontroles.
De van kunststof gemaakte, variabele laadbo-
dem onder de vloerplaat, is onderdeel van het
laadsysteem waar ook fixeernetten deel van uit-
maken. Heel handig allemaal. Erg ónhandig is
dat er geen reservewiel in de auto ligt. Hier-
voor in de plaats levert VW een plakmiddel 
en een compressor. Zinloos spul, hooguit leuk
om mee te spelen als je met een stukgereden
band op de Wegenwacht staat te wachten.

Stabiel en comfortabel
De Tiguan is een rustige, stabiele auto die qua
comfort groter aanvoelt dan hij is. Dat is een
compliment voor het veercomfort dat gaten en
kuilen voor een belangrijk deel opvangt. De per-
manente AWD zorgt voor extra stabiliteit. Volks-
wagen monteert geen sperdifferentieel maar
een Haldex-koppeling die de aandrijfkrachten
snel over de aangedreven wielen verdeelt zon-
der van de Tiguan een 100% offroadauto te
maken. Daar is deze suv, die zakelijk en sportief
gebruik dient te combineren, niet voor bedoeld.
Maar de 4x4-aandrijving en de verzorgde wielop-
hanging samen, zijn verantwoordelijk voor een
veilig en solide weggedrag waarbij de bestuur-
der zich al snel prettig verwend zal voelen. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
VW Tiguan 1.4 TSI: ............................................................vanaf € 31.790,-

VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion: ............................................vanaf € 33.790,-

VW Tiguan 2.0 TDI DRF 4Motion: ....................................vanaf € 37.890,-

Standaarduitvoering is de Trend & Fun

Comfort & Design: ....................................................................+ € 1.100,-

Sport & Style: ............................................................................+ € 2.800,-

VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion Track & Field:................................€ 36.190,-

VW Tiguan 2.0 TDI DRF 4Motion Track & Field: ......................€ 40.255,-

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

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

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

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

Xenonverlichting: ..............................................................optie (€ 1.250,-)

Regensensor: ..............standaard op Comfort/Sport (Trend/Track + € 220,-)

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

Halfautomatische airco:..............................................................standaard

Cruise control: ......................................standaard, m.u.v. Trend (+ € 290,-)

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

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 1.150,-)

Automatische transmissie: ................................................................optie

Lederen bekleding: ............................................................optie (€ 3.490,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ............................................optie (€ 1.490,-)

Pon’s Automobielhandel

� (033) 494 99 44

www.volkswagen.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................ 103 kW bij 4200 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................320 Nm bij 1750 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ..........7,2 sec ....0-100 km/h: 10,4 sec. ......80-120 km/h: 7,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dB(A) .............. 100 km/h: 65 dB(A) ............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................9,4 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................5,9 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................7,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................8,4 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................186 km/h

Voor de Tiguan is de
‘LongLife Service’
van toepassing. Dat
betekent dat er ser-
vice nodig is zodra
de service-intervalin-
dicatie daartoe op-
roept. Afhankelijk
van het gebruik vari-
eert het werkplaats-
bezoek van 15.000
km/1 jaar tot 30.000
km/2 jaar.

Voor de benzinemo-
dellen schrijft VW
een 504.00-olie voor
en de diesel wordt
gesmeerd met een
motorolie die vol-
doet aan de VW
507.00-norm. Klep-
spelingcontrole
hoeft bij geen van de
motoren. Het interi-
eurluchtfilter is elke
60.000 km of eens

per twee jaar aan
vervanging toe, het
motorluchtfilter elke
90.000 km of 6 jaar
en de bougies na
60.000 km of vier
jaar.
De benzinemotor is
uitgerust met een
onderhoudsvrije dis-
tributieketting. De
dieselmotor heeft
een distributietand-

riem, die na 180.000
km plaats maakt
voor een nieuw
exemplaar. Tot slot
de transmissies: daar
heeft u geen omkij-
ken naar want ze
zijn voor het leven
gesmeerd. �

Onderhoud
volgens LongLife Service

De Tiguan 
is geen ge-
krompen

Touareg maar een
nieuw Volkswagen-
product met een
eigen identiteit. Hij
ziet er goed uit, is 
solide afgewerkt en
rijdt opvallend com-
fortabel. De 4Mo-
tion-techniek
waarborgt een erg
veilig weggedrag.

Kleinig-
heidjes
zoals het

ontbrekende reserve-
wiel en de krappe 
instap naar achteren,
kunnen de pret niet
bederven. Ook niet
het feit dat je voor
een rokersversie
(asbak en aansteker)
€ 30,- extra moet be-
talen. Dit is trouwens
het goedkoopste ac-
cessoire in de lange 
Tiguan-optielijst.

De 2.0 liter TDI-motor
heeft een turbo met in-
tercooler en common
rail-techniek. Affabriek
is een roetfilter gemon-
teerd.
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