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Philip Bueters test auto's

Pijnlijk perfect
oortrappen naar het Portugese pla/eland om 

nooit meer op te duiken? De fiscale oudedags-

reserve afstorten bij Pon? Zelden hebben we 

met zoveel lood in de schoenen de sleutels van 

een logeerauto ingeleverd. 

Natuurlijk waren we erop voorbereid dat de nieuwe 

Porsche Carrera S een heerlijke auto is. Een die een stuk 

fraaier oogt dan zijn voorganger. Een die langer, breder, 

lager, lichter, sterker, sneller en zuiniger is, en daardoor ook 

nog een paar mille goedkoper. Maar in het bruin lederen 

interieur dat past als een handschoen, met de vertrouwde 

klokkenwinkel naast de brede Panamera-achtige midden-

console, werden we toch van onze sokken geblazen. 

Er is nog steeds weinig vergelijkbaar met die raspende, 

grauwend gorgelende zescilinder boxer achter je billen. 

Porsche weet dat zijn klanten plat gaan voor die muziek. 

Dat een sound symposer helpt de akoestiek kunstmatig  

te verfraaien, lijkt overbodige spielerei. Totdat je de 

sportknop beroert, alles in standje strak gaat en het 

weergaloze geluid van de 400 pk sterke 3,8 liter extra 

wreed tegen een tunnelwand weerkaatst. Onzin, maar 

wel kippenvel veroorzakende onzin uit een doos 

j ongensspeelgoed.

Ondanks de wat synthetische - want elektrische - stuurbe-

krachtiging is deze 911 minstens zo radicaal en onbeschoQ 

hard te rijden als zijn voorgangers. Maar wat écht indruk 

maakt, is het gemak, het volstrekt weldadige comfort 

waarin hij ook te genieten valt. De zeventraps schakel-

automaat hóeQ niet pas bij zevenduizend toeren op te 

schakelen, de motor kán ook voor zich uit mijmeren op 

legale snelheden. En dat verbruik van negen liter op 

honderd kilometer is ook écht haalbaar. Niet onbelangrijk. 

De 911 was al de enige sportwagen ter wereld die bars/e 

van het karakter en uitstraling, en tegelijkertijd degelijk 

was, en zelfs in Nederland salonfähig. Dit doet bijna pijn: 

nu is hij wéér lekkerder en toegankelijker geworden. Au.

Gereden: Porsche Carrera S à 132.700 euro


