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AUTO
Test Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline

Serieuze concurrent voor de Golf

Bijna acht jaar heeft de vorige Polo meegedraaid, en

met veel succes. Toch bleef hij altijd in de schaduw van

de immer succesvolle Golf. Maar de nieuwe Polo heeft

meer in huis en zal ook de fervente Golf-rijder zeker

aanspreken.

De VW Polo bestaat al sinds 1975. In die tijd
was hij samen met de Audi 50 de voorbereider
van de dingen die bij het grote Volkswagen-
concern stonden te gebeuren. De veelbezongen
Kever had z’n uiterste verkoopdatum ruim-
schoots overschreden, en de Golf had zojuist
z’n intrede gedaan.
Inmiddels zijn we bij de vijfde generatie Polo
aanbeland. In het Volkswagen-programma was
de auto altijd een stabiele factor, maar door de
wat iele uitstraling liep de Polo steevast twee
passen achter de Golf aan. De laatste jaren
ging dat anders, de nu afgeloste Polo was een
aardige auto van prima kwaliteit. Maar het
nieuwe model geeft de Polo nóg weer een an-
dere dimensie. Hij is echt volwassen gewor-
den.
De Lupo, de Fox en straks de VW Up!, zijn dui-
delijk de kleine Volkswagens van deze tijd. De
nieuwe Polo bevindt zich in een hogere klasse.
Hij is 5,4 cm langer en 3 cm breder dan zijn
voorganger en staat op een 2,5 cm grotere
wielbasis. De Polo is qua binnen- en buitenma-
ten de oorspronkelijke Golf van 1974 ruim
voorbij gestreefd. Hij is zelfs 27 cm langer en 
7 cm breder dan die oude kanjer en heeft ook
een 7 cm grotere wielbasis!
Volkswagen levert de Polo net als voorheen in
twee carrosserievarianten, namelijk drie- en
vijfdeurs. De basismotor bestaat uit een 44 kW
1.2 liter 6v driecilinder benzinemotor, die maar
in één versie wordt gemonteerd. Daarna volgen
een 51 kW 12v-versie van de driecilinder en
een 1.4 16v benzinemotor met 63 kW. Wie lie-

ver dieselt heeft keus uit drie vermogensvari-
anten van de 1.6 TDI (55/66/77 kW). Topmotor
is de eveneens 77 kW sterke 1.2 TSI, die later
volgt en nu al onderwerp is van deze AMT-test.
De prijslijst begint bij €13.290,-. Wat de 1.2 TSI
gaat kosten was bij het drukken van deze AMT
nog niet bekend. De importeur schat ‘m op
ruim €17.000,-. Best een scherpe prijs voor
zo’n leuk ding!

Downsizen met pit
De wereld verandert razendsnel. Zelfs de pk-
race lijkt ten einde te komen. Downsizen is de
trend, in alle opzichten. De Polo 1.2 TSI is hier
een goed voorbeeld van. Hij heeft een geheel

nieuw ontwikkelde driecilinder turbomotor.
De kleinste TSI-motor, die straks ook in de Golf
komt, is een juweeltje van een krachtbron. Het
koppel van 175 Nm, dat voor een groot deel al
bij 1500 t/min beschikbaar is, geeft de Polo
vleugels zodra je het gas f link beroert. Het lijkt
wel of er geen eind aan komt, zoveel trek-
kracht als deze motor levert. Je hoort de turbo
slechts af en toe gieren, maar je voelt niet op
welk moment hij z’n kracht begint te leveren.
De standaard zesbak (VW levert eindelijk ook

Kleintjes worden
volwassen!

Ook aan de achterkant is de Polo een echte Volks-
wagen gebleven. De dikke heupen maken ‘m vol-
wassen.

De bagageruimte heeft een groot en zeer bruik-
baar compartiment onder de vloer.

Op de middenconsole zitten de korte pook, de 
klimaatregeling en het optionele audiosysteem.
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de 7-DSG in de Polo) laat zich snel en direct be-
dienen. En terwijl je geniet van de souplesse en
de prestaties die deze auto weet te leveren, valt
ook op hoe stil de krachtbron is. De twee hoog-
ste versnellingen van de zesbak zijn duidelijke
spaaroverbrengingen.
Hij is niet alleen snel, maar ook zuinig. Wij
haalden een gemiddeld verbruik van 6,7 liter
op 100 km. En daar had met een minder haas-
tige rijstijl nog minstens een half litertje vanaf
gekund.

Duidelijke, ronde klokken en een digitale boord-
computer ertussen.

Op de achterbank is ruimte voor twee
volwassenen of drie kinderen.

Dit is een dashboard
van alle tijden: efficiënt
en duidelijk ingedeeld.
Vooral de luxe versies
hebben mooie materia-
len in het interieur.

Met z’n rechte, hoekige lijnen volgt de Polo de nieu-
we designtaal van Volkswagen. De gelijkenis met zijn
grotere broer, de Golf, wordt steeds sterker.

▲
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AUTO
Test Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline

Luxe kost geld
VW levert de Polo in diverse uitrustingsniveaus.
Daartussen bestaan relatief grote verschillen.
De basis Easyline en de daaropvolgende Trend-
line hebben een wat minder fraai en ‘zacht’ af-
gewerkt interieur dan de duurdere Comfortline
en Highline. Wij kregen de Highline mee en
konden dus genieten van VW’s topniveau. Daar-
bij horen zacht aanvoelende materialen, chro-
men ringen om de instrumenten, extra berg-
ruimten, bakjes en bekerhouders en mooie 15
inch lichtmetalen wielen.
Wij reden de vijfdeurs Polo (de driedeurs komt
volgende maand) met relatief kleine portierope-
ningen voor en achter. Voorin zit je vorstelijk,
achterin is de beenruimte nog steeds wat krap.
De bij de Highline behorende sportstoelen hou-
den je stevig vast, de hoogteverstelling gaat
voor beide stoelen met een simpele trekhendel
en de stuurkolom kan kantelen en schuiven.
Mogelijkheden genoeg dus om een goede zit- en
stuurpositie te verkrijgen. De bekleding van Al-
cantara met lederen randen hoort bij de TSI en
het gehele sfeertje in deze auto zorgt voor een
erg sterk Golf-gevoel.
Tussen de toerenteller en snelheidsmeter zit

een rechthoekige boordcomputer die de snel-
heid ook digitaal aangeeft en gegevens verstrekt
zoals schakelmomenten, verbruik, brandstof-
niveau en periodieke service.
De Polo Highline heeft een opklapbare midden-
armsteun met bakje en ook verder is de auto
voorzien van diverse handige bergplaatsen.
Onder de vloer van de kofferbak bevindt zich
nog een zeer bruikbare bergruimte en daaron-
der ligt een stalen reservewiel met gereedschap.
Zaken als cruise control, automatisch dim-
mende binnenspiegel, elektrisch bedienbare
portierruiten en airco horen er allemaal bij.
Volkswagen levert elke auto met centrale
vergrendeling en een radiovoorberei-
ding met vier speakers, maar voor de
radio zelf moet je bijbetalen. Dat geldt
ook voor navigatie.

Stabiel en veilig
De Polo 1.2 TSI is een heerlijk, vlot berijdbaar
en bestuurbaar autootje. Je hebt geen moment
het gevoel in een nog geen vier meter lange
auto onderweg te zijn. Hij voelt stabiel en vei-
lig, heeft zeer weinig last van zijwind en laat
zich heel gemakkelijk over bochtige wegen stu-
ren. De snelheidsafhankelijke elektro-hydrauli-
sche stuurbekrachtiging geeft een ietwat che-
misch gevoel.
Natuurlijk kan zo’n compacte Polo geen enorm
comfortabel geveerde auto zijn maar de combi-
natie vering en demping is zodanig gekozen dat
een uitstekend compromis is gevonden waar-
mee ook nog sportief kan worden gereden.
De vijfde generatie Polo is een uiterst aantrek-
kelijke auto waarmee de Golf in eigen huis een
sterke concurrent heeft gekregen. ●

Dick Schornagel

Modelserie en prijzen
VW Polo 1.2-6v: ..........................................................................€ 13.290,-

VW Polo 1.2-12v: ..............................................................vanaf € 13.990,-

VW Polo 1.4-16v: ..............................................................vanaf € 14.590,-

VW Polo 1.6 TDI 55 kW: ....................................................vanaf € 18.590,-

VW Polo 1.6 TDI 66 kW: ....................................................vanaf € 19.290,-

VW Polo 1.6 TDI 77 kW: ..............................................................€ 23.250,-

4-deurs uitvoering: ......................................................................+ € 520,-

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

ESP stabiliteitsregeling:..............................................................standaard

Actieve anti-whiplash hoofdsteunen voor: ..............................standaard

Lichtmetalen velgen:................................................standaard op Highline

Elektrische raambediening voor: ..............................................standaard

Elektrische raambediening achter: ......................................optie € 230,- 

..............................................................(standaard op Comfortline/Highline)

Elektrische spiegelbediening: ............................standaard m.u.v. Easyline

Radiovoorbereiding: ..................................................................standaard

Audiosysteem: ..................................................................optie v.a. € 475,-

Navigatiesysteem: ........................................................optie v.a. € 1.350,-

Cruise control: ..............optie € 195,- (standaard op Comfortline/Highline)

Regensensor: ..........................................................................optie € 175,-

Climatic airconditioning: ....................................................optie € 1.125,- 

..............................................................(standaard op Comfortline/Highline)

7-DSG automaat: ..............................................................optie (€ 1.800,-)

Pon’s Automobielhandel

☎ (033) 494 99 44

www.volkswagen.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................77 kW bij 5000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................175 Nm bij 3500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,2 sec. ............0-100 km/h: 9,7 sec. ........80-120 km/h: 6,8 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A) .............. 100 km/h: 67 dB(A) ............120 km/h: 70 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 6,5 liter op 100 km ......................Buitenweg: 4,1 liter op 100 km

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

Gemiddeld testverbruik: ..............................................6,7 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................190 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................129 g/km

Uiteraard is
de com-
pacte TSI-

motor met z’n turbo
het meest aantrekke-
lijke element van
deze Polo. In combi-
natie met de geniale
zesversnellingsbak
ben je in druk ver-
keer elke situatie
meester en ook valt
er op bochtige we-
gen voor de sportie-
ve bestuurder nog
veel te genieten. De
prijs hoeft geen be-
zwaar te zijn!

We vonden
in eerste in-
stantie de

chemisch en doods
aanvoelende bestu-
ring niet echt lekker.
De instap door de
vier portieren is aan
de krappe kant en de
bagageruimte is niet
riant. Wie een rijk
uitgeruste Polo ver-
kiest, moet gaan
voor de luxe uitvoe-
ringsvarianten.
Audio en navigatie
zijn dure extra’s.

De 1.2 TSI-motor is een genot om in je auto te heb-
ben. Hij zorgt, hoe klein ook, voor fikse prestaties,
een laag verbruik en gunstige CO2-uitstoot.
Downsizen is geen straf!

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




