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e droom van een wi,e Kerst is ontaard in een 

nachtmerrie. Met als hoofdrolspeler deze 

adembenemend rode Alfa Romeo Giulie,a.

Dat groene klavertjevier op de flanken 

betekent bij Alfa traditioneel: gáán! En de Giule,a 1750 

TBi Quadrofoglio Verde, zo heet de hete hatch voluit, 

wil dat ook erg graag. Met zijn geblazen 235 pk en 340 

Nm koppel kan dat prima, zeker doordat de Italianen 

hun pepperonipower combineerden met een straf 

onderstel van GTi-kwaliteit, met een elektronisch 

sperdifferentieel als toetje.

Maar die nul-naar-honderd-tijd van 6,8 seconden, dat 

tot onbeschoXe snelheden snaarstrakke bochtgedrag; 

het blijven dromen zolang de zomerbanden slechts 

sneeuw en ijs ontmoeten. Dan knijpen elektronische 

hulpjes de aandrijZracht zó ver af, dat de Giulie,a 

bedaard rondtoert.

Toch maakt de opvolger van de 147 ook zo nog indruk. 

De Giulie,a blijkt namelijk een volwassen auto die 

alleen in naam en smoel nog teruggrijpt op de Alfahisto-

rie. Over roest hebben we het nooit meer, maar wie had 

gedacht dat de Italianen de hoogste score ooit zouden 

halen bij de NCAP-veiligheidstest? Dit is een solide 

wagen, en zo voelt hij ook aan.

Een scheve zit en onmogelijke versnellingsbakken levert 

Alfa niet meer. In plaats daarvan passen de halflederen 

stoelen perfect en schakelt de zesbak exact en met een 

lekker knokkelig gevoel. Het dashboard heeX nog wel de 

klokken in kokers gevat, maar is uit mooiere materialen 

opgebouwd dan ooit.

Alfisti zullen klagen dat volwassenheid ten koste gaat 

van karakter. Neus en achterpartij zijn kenmerkend, 

maar de aflopende daklijn, hoge taille en brede schou-

ders wat algemener. En de 1,7 liter geeX geen moment 

een opwindende sound.

Daar komen wel koele en zekere prestaties voor terug. 

Hitsig wil deze Alfa zich best gedragen, als de baas de 

DNA-knop - de hendel die het motormanagement en de 

elektrische stuurbekrachtiging in drie standen regelt - in 

standje Dynamic zet. Dan wordt het klavertjevier 

ronduit nerveus: dan stuurt hij direct en vlezig en is het 

een klus om het gas te doseren. Precies de volle handen 

die je vroeger aan een Alfa kon hebben - maar dit keer 

alleen op afroep. Snelle Seat Leons en zelfs de Golf GTi 

mogen zich zorgen maken.

Gereden: Alfa Romeo Giulie0a 1750 BTi Quadrofoglio 

Verde, 32.950 euro

Hitsig op afroep

Philip Bueters test auto's
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