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AUTO
Seat Ibiza Sport-up 1.9 TDI 77 kW

Ibiza wint aan sportiviteit

Het werd hoog tijd voor een nieuwe Ibiza. De bestseller

van Seat was niet meer bij de tijd en kon weinig harten

breken. In z’n nieuwste gedaante wint de Ibiza sterk aan

aantrekkingskracht. Hij toont sportief en modern en ziet

er ook van binnen goed uit. AMT stapte achter het stuur

van een Sport-up dieselversie.

De nieuwe Seat Ibiza is de vierde generatie van
deze serie, waarmee de Spaanse VW-dochter
Seat steevast succesvol is geweest. Toch leek het
alsof juist de Ibiza een pijnlijke plek op het
strafbankje had gekregen, want het ontbrak bij
de laatste versie totaal aan emotie. Het bolle
koetswerkje maakte een sullige indruk, die niet
bij het sportief geachte imago van Seat paste. 
De ontwerper Luc Donckerwolke (vroeger zeer
succesvol bij die andere VW-dochter Lamborg-
hini) deed op de nieuwe Ibiza extra hard zijn
best en het resultaat mag er wezen!
De nieuwe, 10 cm gegroeide (nu 405 cm lange)
Ibiza, heeft echt een totaal andere uitstraling
dan zijn voorganger. Maar het bleef niet bij ui-
terlijke wijzigingen. De techniek is namelijk óók
volledig nieuw omdat de bodemplaat (intern
PQ25 genaamd) dezelfde is als die van de hagel-
nieuwe VW Polo die in 2009 op de markt komt.
Ook de Audi A1 krijgt deze technische basis.
Daarmee neemt deze Spaanse ‘furie’ dus een be-
langrijk voortouw!
De Ibiza kwam allereerst als vijfdeurs hatch-
back, maar heeft er inmiddels een driedeurs fa-
milielid bijgekregen. Deze nieuwste versie wijkt
uiterlijk zodanig af van de vijfdeurs dat er
(bijna) sprake is van twee verschillende Ibiza-lij-
nen. En dat is ook de bedoeling.
De prijslijst van de nieuwe Ibiza vijfdeurs loopt
van €13.895,- voor de basis 63 kW 1.2 liter Refe-
rence tot €21.895,- voor het 77 kW 1.9 TDI Sport-
up-topmodel.

Onze testauto komt door zijn dieselmotor en de
complete Sport-up-uitvoering tamelijk duur uit.
Ook is met de huidige, veel te snel gestegen die-
selbrandstofprijzen een diesel in dit segment
opeens heel wat minder aantrekkelijk. Wanneer
we ‘m alleen op prijs vergelijken zien we enkele
bijzondere dingen. Wat te denken van een iets
duurdere maar basis Alfa 147 1.9 JTDm, of een
dik aangeklede Citroën C3 HDI Ligne Ambiance,
dan wel een strakke Hyundai i30 CRDi VGT? Ook
heb je voor dit geld bijna een Mazda3 1.6 CiTD
Exclusive, een Opel Corsa 1.7 CDTi Sport of een
VW Golf 65 kW 1.9 TDI Easyline, deze laatste
vooral voor wie met wat minder extra’s genoe-
gen neemt. Je kunt dus alle kanten op, maar de
Ibiza is en blijft een leuke aanbieding.

Dieselroffel
Seat koopt volop splinternieuwe motoren uit de
Volkswagen-schappen. In de Ibiza 1.9 TDI 77 kW
ligt een pompverstuiverdiesel van een generatie
die nu langzaam aan het uitsterven is. Deze
motor is in het VW-concern bepaald geen nieuw
ontwerp meer en al vele miljoenen malen van
de band gerold. De iets aangepaste krachtbron
heeft zich in talloze Volkswagen-modellen on-
sterfelijk gemaakt, onder andere door zijn lange
levensduur en het lage verbruik. Het vermogen
van 77 kW was altijd voldoende en ook was het
maximum koppel hoog genoeg om in druk ver-
keer met weinig schakelbewegingen toch goede
sier te maken.

Alsof we met een oude bekende onderweg gaan,
schuiven we achter het stuur van de 77 kW Ibiza
en de eerste kilometers zijn een genoegen.
Zacht dieselroffelend rijden we weg, het klinkt
allemaal nog wel lekker. Over het gehele toeren-
gebied maakt de compact gebouwde vierpitter
het geluid van een rasechte diesel uit de jaren
tachtig en negentig, overigens zonder dat je
daar enige aanstoot aan neemt. De directe in-
spuiting van de 1.9 liter motor met roetfilter
loodst je vlug door de stad en over B-wegen.
Maar eenmaal op snelheid is de levenslust eruit,
mede door de lange hoogste overbrengingen
van de vijfbak. Je dient dan extra te schakelen
om toeren te houden en ook dan weet je weer
wat er nog meer aan scheelt: je raakt die diesel-
roffel met z’n vorige-eeuwse geluid geen mo-
ment meer kwijt! Ook al loopt de motor bij 100
km/h in vijf slechts 1700 t/min en bij 120 km/h
nog steeds slechts 2000 t/min, je blijft ‘m horen.
Gelukkig schakelt de vijfbak aangenaam en is
de koppeling allesbehalve zwaar.
De pompverstuiverdiesel heeft ook voordelen,
zoals z’n zuinige gedrag. Wie de rechtervoet in
bedwang weet te houden kan met weinig brand-
stof toe. Zodra je wat hogere snelheden gaat rij-
den weet de motor ‘m weer aardig te raken en
dan neemt het verbruik meer dan evenredig
snel toe. De CO2-uitstoot is met 119 g/km netjes.

De achterkant valt op door de enigszins bolle ach-
terklep en de forse achterlichten. Leuk dat kleine
raampje in de C-stijl!

Eindelijk weer
temperament
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Foto’s: Jan Lieftink

Veel mogelijkheden
De Ibiza groeide aan de buitenkant met 10 cm,
de wielbasis nam slechts 1 cm in de lengte toe.
Voorin zit je goed, zelfs wanneer je wat langer
bent, maar op de achterbank is de beenruimte
voor volwassenen nog steeds aan de matige
kant.
Seat is een duidelijk VW-product en dat wordt
steeds beter zichtbaar. De afwerking is op en-

kele kleinigheden na, erg netjes. In de Sport-up
is bovendien prettig sportmeubilair gemonteerd
dat niet alleen aangenaam en stevig zit, maar
dat ook goed verstelbaar is. Je kijkt als bestuur-
der op twee duidelijke, ronde meters. Ze zijn
voorzien van een grijze rand, diep gelegen
onder een aluminiumkleurig kunststof huifje.
Dit materiaal tref je overigens door vrijwel de
gehele auto aan en al is het plastic, toch staat

het goed. Tussen de twee meters zijn de gege-
vens van kilometerstand, tripteller en brandstof
digitaal afleesbaar.
De middensconsole biedt plaats aan de audio,
de aircobediening (vanaf de Stylance) en diverse
schakelaars. Middenarmsteunen voor en achter
zijn er niet, evenmin als een bak tussen de voor-
stoelen en er is ook geen skiluik. De Seat bezit
wél drie bekerhouders en er zijn voldoende

Vooral de neus is een sterk en goed ge-
slaagd herkenningspunt van de nieuwe
Ibiza.

Een strak interieur met veel plastic. Toch ziet het er
zeker niet goedkoop uit. Het sportieve meubilair is

onderdeel van het Sport-up-pakket.

Op de middenconsole geen plaats
voor een navigatiesysteem, maar
Seat levert als extra een docking-
station voor een TomTom.

De bagageruimte is niet meer dan
gemiddeld. Extra bergruimten, bij-
voorbeeld onder de vloer, zijn niet
voorhanden.

Volwassenen komen op
de achterbank been-

ruimte tekort, voor kin-
deren gaat ’t allemaal

best.

De ronde meters liggen
diep in de cockpit. Daar

tussen in bevindt zich
een digitaal informatie-

display. Geen fratsen,
maar functionaliteit.
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AUTO
Seat Ibiza Sport-up 1.9 TDI 77 kW

kleine bergruimten, waaronder een lade onder de
voorstoelen. Dat hoort bij het opbergpakket, dat
standaard is op de Stylance en anders € 95,- kost.
De bagageruimte meet 292 liter en daarmee vol-
doet de Ibiza aan de norm voor deze klasse.
Onder de vloer ligt het reservewiel, maar verder
zijn daar geen extra bergruimten te vinden.
Seat biedt geen navigatiesysteem aan, maar wel
een dockingstation voor een TomTom en een aan-

sluiting voor de iPod. Andere accessoires waar-
mee de auto kan worden aangekleed en die ook
op onze testauto zaten, zijn bochtverlichting,
een bedieningsatelliet voor de audio onder het
stuur (grotendeels onzichtbaar voor de bestuur-
der) en uiteraard kan men zich uitleven met de
keuze uit sportieve lichtmetalen wielen en een
grotere bandenmaat 215/40 R17 Dunlop SP,
zoals op onze auto. Wie sportief wil doen, be-
stelt niet de Stylance maar de Sport-up en krijgt
dan niet alleen de beter zittende stoelen maar
ook een straffer type schokdemper. Dat scheelt
echt wel een stuk en zo zit de nieuwe Ibiza dus
vol variatiemogelijkheden!

Sportief onderweg
Het is niet helemaal onverwacht dat de 
Seat Ibiza Sport-up ook een sportief wegge-
drag bezit. Je krijgt tenslotte voor je extra geld
een modern onderstel, voorzien van enkele ex-
tra’s zoals straffere dempers en een maatje gro-
tere banden op 17” lichtmetaal. Dat staat ‘m
trouwens ook goed.
De Ibiza vertoont een verrassend goed wegge-
drag dat mede dankzij het communicatieve ka-
rakter van de precieze besturing, sterke
sportieve neigingen vertoont. Hij voelt stevig en
veilig aan. Uiteraard is de vering ietwat harder
dan je normaal van een gezinsauto als de Ibiza
zou verwachten en voel je de meeste oneffenhe-
den goed onder de auto door rollen, maar hin-
derlijk is dat niet. Als reisauto voor lange
afstanden is de Ibiza door z’n motorgedruis en
de wat hardere demping misschien minder ge-
schikt, maar voor alledaags gebruik is deze
nieuwe Seat een zeer plezierig en lekker spor-
tief rijdend vervoermiddel. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Seat Ibiza 1.2 Reference:............................................................€ 13.895,-

Seat Ibiza 1.4 Reference:............................................................€ 14.695,-

Seat Ibiza 1.6 Reference:............................................................€ 15.795,-

Seat Ibiza 1.4 TDI 59 kW Reference: ........................................€ 18.195,-

Seat Ibiza 1.9 TDI 66 kW Reference: ........................................€ 18.995,-

Seat Ibiza 1.9 TDI 77 kW Reference: ........................................€ 19.795,-

Stylance-uitvoering: ..................................................................+ € 1.500,-

Sport-up-uitvoering:..................................................................+ € 2.100,-

Stabiliteitsregeling: ..............................................................optie (€ 595,-)

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

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

Xenonverlichting:..................................................................optie (€ 950,-)

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

Elektrische ruiten achter:..........................standaard op Stylance/Sport-up

Handbediende airco: ................................standaard op Stylance/Sport-up 

....................................................................................(Reference + € 975,-)

Automatische airco:............................optie op Stylance/Sport-up (€ 500,-)

Cruise control: ........standaard op Stylance/Sport-up (Reference + € 175,-)

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

Elektrisch schuif/kanteldak: ................................................optie (€ 995,-)

Pon Car

� (033) 434 37 00

www.seat.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................77 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................240 Nm bij 1900 t/min

Acceleratie:

80 km/h: 8,9 sec. ................0-100 km/h: 10,6 sec. ......80-120 km/h: 8,6 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 66 dB(A) .............. 100 km/h: 68 dB(A) ............120 km/h: 70 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................6,0 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................3,7 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................4,5 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................5,9 liter op 100 km

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

CO2-uitstoot: ................................................................................119 g/km

De Ibiza wordt elke
15.000 km of jaarlijks
in de werkplaats ver-
wacht voor een olie-
wissel, ongeacht of
het een benzinemo-
tor of dieselversie
betreft. Voor de ben-
zinemotoren schrijft
Seat een VW 504.00
oliekwaliteit voor en
de diesels worden
gesmeerd met een

VW 507.00 motorolie.
Elke 30.000 km krijgt
de Ibiza een schoon
interieurfilter en na
60.000 km een nieuw
luchtfilter en bou-
gies. Een punt van
aandacht is het
brandstoffilter van
de dieselmodellen,
dat na 90.000 km
vervangen moet wor-
den.

Klepspelingcontrole
hoeft bij geen van de
motoren. De 1.2 en
1.6 benzinemotoren
zijn uitgerust met
een onderhoudsvrije
distributieketting,
terwijl de 1.4 benzi-
nemotor een tand-
riem heeft. Hiervoor
is geen vervangings-
interval voorgeschre-
ven, Seat adviseert

na 90.000 km elke
30.000 km een con-
trole uit te voeren op
de staat van de riem.
Alle diesels hebben
een tandriem, waar-
voor een vervan-
gingsinterval geldt
van 120.000 km. 
De transmissies zijn
voor het leven ge-
smeerd. �

Onderhoud volgens 
Volkswagen-norm

Een prima
rijdende
auto, met

een erg leuk uiterlijk
in combinatie met
een goed afgewerkt
en compleet interi-
eur voor een nette
prijs.

Een rumoe-
rige diesel-
motor uit

de ‘oude doos’ van
Volkswagen die wel
zuinig en schoon is,
maar op hogere snel-
heden weinig levens-
lust vertoont.

De 77 kW 1.9 liter TDI pompverstuiver is
een betrouwbare en zuinige motor, maar
produceert dieselgeluiden die niet meer
helemaal van deze tijd zijn.
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