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uv’s zakken steeds verder weg in het moeras 

van comfort, prestaties en groen. Echte 

terreinwagens moet je met een vergrootglas 

zoeken. Wie levert er nog zo’n vierkante, 

stugge bikkel die liever zand hapt dan zoab? De vingers 

van één hand zijn voldoende: Land Rover heeD zijn 

Defender, Mercedes-Benz houdt zijn Geländewagen in 

ere en dan is er nog Jeep, dat nauwelijks water bij de 

wijn doet als het om zijn Wrangler gaat.

Zijn uiterlijk, vooral het smoelwerk, is afgeleid van de 

General Purpose Vehicles waarmee de Yanks ooit 

Europa binnentrokken. Ook nu nog straalt deze 

bonkige Jeep stoere onverzePelijkheid uit, met een 

zekere knuffelfactor. Dit is speelgoed waar jongenshar-

ten voor kloppen.

In Europa hebben de meeste Wranglers een Italiaanse 

diesel die met 200 pk en 410 Nm prePig sterk is. De 

6-bak vraagt om een ferme hand, maar met een beetje 

toewijding gaat de Jeep er verbazend rap mee door het 

stadsverkeer. Ook op de snelweg is er voldoende puf, 

maar zijwindgevoeligheid en stugge vering maken een 

langere rit wel vermoeiender dan in een suv. Met de 

winterse hardtop blijD het lawaai keurig bescheiden, 

zodra die na wat sleutelwerk in de garage blijD, wordt 

het op snelheid een beetje afzien. 

De rijervaring heeD wel wat weg van die in een 

bestelbus. Maar dan wel met een beperkte laadruimte: 

voorin zit het prima, de achterpassagiers ziPen erg 

rechtop en de laaddeur-met-reservewiel biedt toegang 

tot een modale kofferbak. Enig suv-achtig comfort 

bieden airco en geluidsapparatuur ( jammer van dat 

tapijt: rubbermaPen graag!). Oh ja, er is ook nog zo’n 

schijnheilige start-stopautomaat aan boord. Gelukkig 

is de tussenbak met hoge en lage gearing nog niet 

geweken voor een draaiknop met aandrijving à la carte. 

De strandtenthouder of landeigenaar die zichzelf een 

onversneden terreinwagen met een glorieuze stam-

boom waard acht, heeD hier best een leuke knecht aan. 

Maar jaag hem wel af en toe de modder in, want daar is 

hij het beste op zijn plek.

Gereden: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport, €48.790

Sir! Yes, Sir!

Philip Bueters test auto's
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