
Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een zakelijke 
auto. Zij zet zich in voor ruim 1 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van 
de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.
www.vzr.nl

Nu de driecilinder aan een opkomst bezig is, gaan zelfs de premiummerken 
overstag. Volkswagen en BMW leverden hem al langer, nu wordt ook de 
opgefriste Audi A3 ermee geleverd. Welke compacte middenklasser vormt 
het beste span met zijn driecilindermotor?

Tekst: Michael Godde • Foto’s: Daniela Loof

Drie-eenheid 

BMW 116i
109 pk, achterwielaandrijving, 0-100 km/h in 11,3 sec., 
topsnelheid 195 km/h, verbruik 6,2 l/100 km (1 : 16,1), 
vanafprijs:  27.550 euro  22.800 euro

Audi A3 Sportback 1.0 TFSI
115 pk, voorwielaandrijving, 0-100 km/h in 10,4 sec., 
topsnelheid 206 km/h, verbruik 6,2 l/100 km (1 : 16,1), 
vanafprijs:  27.300 euro  23.750 euro

Volkswagen Golf 1.0 TSI BlueMotion
115 pk, voorwielaandrijving, 0-100 km/h in 10,4 sec., 
topsnelheid 204 km/h, verbruik 5,9 l/100 km (1 : 16,9), 
vanafprijs:  23.490 euro  n.n.b.
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Ook al oogt de A3 na vier jaar nog steeds 
fris, bij Audi vonden ze het toch tijd om 
hem een opfrisbeurt te geven. Niet al-

leen de veiligheidsuitrusting kreeg daarbij een 
update, ook het design werd aangescherpt. 
Verder werd het motorenaanbod onder han-
den genomen.

De basis-benzineversie is nu een driecilin-
der turbomotor, die uit een cilinderinhoud van 
krap een liter een vermogen van 115 pk en een 
maximaal koppel van 200 Newtonmeter haalt. 
Of de kleine motor past bij de premium-claim 
van Audi, mag de A3 Sportback nu laten zien 
in een vergelijking met de driecilindermodel-
len VW Golf 1.0 TSI BlueMotion en BMW 116i.

IN-/EXTERIEUR
Het wordt saai, maar het Audi-interieur is 
de maatstaf. 

Met zijn uiterlijk maakt de Audi een bijzonder 
zelfverzekerde indruk. Bij de facelift heb-
ben de designers hem een wat markantere 
grille gegeven en zowel de koplampen als de 
achterlichten werden scherper gemaakt. De 
sterke eigenschappen waarover met name de 
vijfdeurs Sportback beschikt, zijn behouden 
gebleven. Met de ruimte zit het wel goed: 
de bestuurder en de bijrijder hebben voorin 
genoeg bewegingsvrijheid en ook achterin is 
het goed uit te houden. Je zit niet te dicht op 
de deur en boven je hoofd is er ook voldoende 
speling. 

De Volkswagen Golf heeft echter in alle op-
zichten wat meer te bieden. De wat  hogere zit-
positie zorgt ook voor een beter zicht rondom. 
De 1-serie is duidelijk krapper: bij de vijfdeurs-
versie van de compacte BMW zitten de 
 B-stijlen ten opzichte van de driedeurs 1-serie 
verder naar voren toe en de stoelen staan 
dichter op de portieren dan in de Audi het 
geval is. Ook achterin hebben de passagiers 
een nauwer contact met de voorstoelen en 

AUDI A3 SPORTBACK 
 Het Audi-dashboard heeft een 
aantrekkelijk design en is uitstekend 
afgewerkt.

 Het veercomfort kan er prima mee door, 
ondanks de torsieas achter.

 De comfortabele sportstoelen (329 euro) 
zijn gelukkig niet al te duur.

 De briljante Audi virtual cockpit (645 euro 
extra) is leverbaar in combinatie met het 
MMI-navigatiesysteem plus (3487 euro). 

de carrosserie dan bij de andere twee  auto’s. 
Daar staat tegenover dat de bestuurder vol-
gens goed BMW-gebruik in het middelpunt 
staat – vooral wat de bediening betreft. Het 
display van het navigatiesysteem zit mooi in 
je blikveld, de schakelaars en knoppen zijn op 
een logische manier ingedeeld en de intuïtieve 
menustructuur en de bediening via de welbe-
kende iDrive-knop zijn nog altijd de maatstaf. 

Audi heeft echter al voor de facelift de 
 lay-out van het MMI-systeem verbeterd en 
de knoppen op de middenconsole rond de 
draai-/drukknop geplaatst. Daarmee is het 
merk ingelopen op BMW. De Golf maakt daar-
entegen gebruik van touchscreen-bediening, 
wat tijdens het rijden niet altijd even handig 
is. Audi en BMW bieden ook voor de basis-
motoriseringen het volledige veiligheidspak-
ket aan.  Volkswagen koppelt de eenliter 
driecilindermotor echter uitsluitend aan het 
Trendline- en Comfortline-uitrustingsniveau, 
waardoor zaken als adaptieve cruise control 
niet leverbaar zijn. 

De afwerking van de A3 Sportback is als 
vanouds perfect: er kan nog steeds geen 
 concurrent op tegen de hoogwaardige 
 materialen, het smaakvolle design en de 

BMW 116i 
 De 1-serie rijdt niet zo stoïcijns 
rechtdoor als de Audi en de Volkswagen.

 De bestuurdersplek is duidelijk krapper 
dan in de Audi en de VW.

 De goed ondersteunende en comfortabele 
sportstoelen kosten 523 euro extra.

 De adaptieve dempers (1175 euro) zorgen 
ervoor dat je je BMW ook heel comfortabel 
kunt maken. 

Naar goed BMW-
gebruik staat de 

bestuurder in het 
middelpunt.

DE MEEST VERFIJNDE
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ALLE MATEN OP EEN RIJ

Bagageruimte
380-1220 liter

Wielbasis 263,7
Lengte 431,3

voor 147
achter 145

Spoorbr. voor 154,3
Spoorbr. achter 151,4

Breedte 178,5

Bagageruimte
360-1200 liter

Wielbasis 269,0
Lengte 432,9

voor 147
achter 144

Spoorbr. voor 153,5
Spoorbr. achter 156,9

Breedte 176,5

Bagageruimte
380-1270 liter

Wielbasis 262,0
Lengte 425,5

voor 152
achter 145

Spoorbr. voor 152,7
Spoorbr. achter 149,6

Breedte 179,0

grote  nauwkeurigheid waarmee alles in elkaar 
is gezet. Bij de Volkswagen is bij de deuren 
onbekleed metaal te zien en achterin voelen 
de deurpanelen nogal hard aan. De BMW kan 
zich laten voorstaan op een bijzonder stevige 
carrosseriestructuur. De materialen in het 
 interieur hadden hoogwaardiger mogen zijn.

COMFORT
De Golf is minder fijnbesnaard  
dan verwacht.

De auto’s die op het MQB-platform van 
 Volkswagen staan, weten in elke vergelijkende 
test te scoren met hun multilink-achterwiel-
ophanging en optionele adaptieve dempers. 
Maar beide zaken zijn niet beschikbaar voor 
de basismotoriseringen. Daardoor kan de 
BMW 116i toeslaan. Op een slecht wegdek en 
dwarsrichels laat de BMW zijn tegenstrevers 
in het stof bijten. Vooral de achteras springt 
soepel met de oneffenheden om, waardoor 
de onderstellen van de Audi en de Volkswa-
gen nogal ongemanierd overkomen. Vooral 
van de Golf worden we niet vrolijk. Omdat de 
eenlitermotor alleen als BlueMotion wordt 
geleverd, is hij altijd gekoppeld aan een 15 
millimeter verlaagd onderstel. De testauto 
beschikt evenmin over sportstoelen. Het stan-
daard zitmeubilair is niet verkeerd, maar de 
optionele sport stoelen in de Audi en de BMW 
ondersteunen je lichaam duidelijk beter. De 

opgefriste A3 weet verder nog te scoren met 
een laag geluids niveau binnenin. De motor is 
nauwelijks  hoorbaar, alleen de achteras laat 
af en toe van zich horen. In de BMW wordt bij 
hogere snelheden met name het windgeruis 
storend, terwijl in de Golf vooral het gedreun 
van de motor bij lage toerentallen opvalt. 

MOTOR/TRANSMISSIE 
De Audi-motor bevalt het best,  
al is de VW zuiniger. 

De nieuwe driecilinder met slechts 999 cm3 
laat zich in de A3 Sportback van zijn beste 
kant zien. De compacte motor weegt maar 
88 kilo en heeft geen balansas nodig om ver-
fijnd te zijn. Beschaafd en stil accelereert de 
motor van stationair toerental tot de toeren-
begrenzer. Een vermogen van 115 pk en een 
koppel van 200 Newtonmeter lijkt redelijk 
bescheiden voor een auto uit de compacte 
middenklasse, maar dankzij de perfect afge-
stemde zeventraps transmissie met dubbele 
koppeling (1820 euro) wordt de kracht van de 
motor optimaal benut. Je hebt beslist niet het 
idee dat je met zo'n kleine motor op pad bent. 
Zo sprint de A3 in 10,4 seconden van 0 naar 
100 km/h. En hoewel op de Autobahn boven 
de 190 km/h de fut er wel uit is, haalt hij zon-
der problemen zijn topsnelheid van 206 km/h. 

Wat prestaties betreft, hoeft de Golf niet 
veel toe te geven op zijn deftige neefje.  

VOLKSWAGEN GOLF
 De standaard stoelen zitten 
comfortabel.

 Een degelijk interieur met een digitale 
snelheidsmeter. 

 De transmissie met dubbele koppeling 
schakelt in de BlueMotion-configuratie 
extreem snel en zorgt daardoor voor een 
dreunende motor.

 Het onderstel van de Golf is 15 mm 
lager geplaatst en dat levert een nogal 
straffe veer- en demperafstemming op.

vWIKKEN & WEGEN 
Als kind van de jaren tachtig associeer ik 
de driecilinder vooral met kleine autootjes. 
Daihatsu was voor mij de 
koning van de driecilinder. 
In deze tijden van down-
sizing is dit type motor 
echter weer populairder 
dan ooit – en dat is 
wat mij betreft een 
goede zaak. Uiteraard 
heeft een viercilinder 
meer raffinement te 
bieden, maar de wat 
ongelijkmatige loop 
van een driecilinder-
motor vind ik juist 
wel iets karakte-
ristieks hebben. 
Hoewel BMW – zoals 
je mag verwachten – 
zijn huiswerk gedaan 
heeft, is het toch het 
Volkswagen-concern 
dat in dit vergelijk op 
motorisch vlak als 
winnaar uit de bus 
komt. Ik kies voor de 
testwinnaar, de Audi, 
omdat ik 'm ook nog 
het mooist vind. 

De 1.0 TFSI-motor laat zich in de Audi van 
zijn beste kant zien.

DE ZUINIGSTE
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Techniek

MOTOR Audi A3 Sportback 1.0 TFSI BMW 116i VW Golf 1.0 TSI BlueMotion
Cilinders/kleppen per cilinder 3 / 4; turbo 3 / 4; turbo 3 / 4; turbo
Nokkenasaandrijving tandriem ketting tandriem
Boring/slag 74,5 / 75,4 mm 82,0 / 94,6 mm 74,5 / 75,4 mm
Cilinderinhoud 999 cm3 1499 cm3 999 cm3

Compressieverhouding 10,5 : 1 11,0 : 1 10,5 : 1
Maximum vermogen 85 kW / 115 pk  

bij 5000-5500 tpm
80 kW / 109 pk  
bij 4500-6000 tpm

85 kW / 115 pk  
bij 5000- 5500 tpm

Maximum koppel 200 Nm  
bij 2000-3500 tpm

180 Nm  
bij 1250 tpm

200 Nm  
bij 2000-3500 tpm

OVERBRENGING
Versnellingsbak zeventraps, dubbele koppeling 

(opt.)
zesbak, handgesch. zeventraps, dubbele koppeling 

(opt.)
Aandrijving voorwielen achterwielen voorwielen
ONDERSTEL
Onderstel v: McPherson-veerpoten, draagar-

men, stabilisator;  
a: torsieas, schroefveren, schokdem-
pers, stabilisator; ESC (ESP)

v: McPherson-veerpoten, draagar-
men, reactiearmen, stabilisator;  
a: multilink-oph.; schroefveren;  
v/a: adapt. dempers (opt.), 
stabilisator; DSC (ESP)

v: McPherson-veerpoten, draagar-
men, stabilisator;  
a: torsieas, schroefveren, schokdem-
pers, stabilisator; ESC (ESP)

Besturing tandheugel; stuurbekr., 
elektro-mechanisch

tandheugel; stuurbekr., 
elektro-mechanisch

tandheugel; stuurbekr., 
elektro-mechanisch

Draaicirkel l / r 10,9 / 10,9 m 10,9 / 11,0 m 11,3 / 11,2 m
Remmen v: gevent. schijven;  

a: schijven; ABS, remassistent
v: gevent. schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

v: gevent. schijven;  
a: schijven; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard v/a: 205/55 R 16 v/a: 195/55 R 16 v/a: 195/95 R 15
Bandenmaat testauto v/a: 225/45 R 17 V v/a: 205/50 R 17 Y v/a: 205/55 R 16
Wielen v/a: 7,5 x 17 v/a: 7 x 17 v/a: 6,5 x 16
Bandenmerk Dunlop Sport Maxx RT Michelin Primacy 3 Michelin Energy Saver
Meetwaarden

GEWICHT
Leeggew. af fabriek/testgew. 1200/1289 kg 1305/1390 kg 1233/1250 kg
Max. toelaatb. gewicht 1760 kg 1870 kg 1730 kg
Max. laadvermogen 471 kg 480 kg 480 kg
Toelaatb. trekgew. ger./onger. 1300/630 kg 1200/650 kg 1000/610 kg
Toelaatb. dakbel./kogelbel. 75/75 kg 75/75 kg 80/75 kg
PRESTATIES
0 -  40 km/h 2,6 sec. 2,6 sec. 2,7 sec.
0 -  60 km/h 4,6 sec. 4,5 sec. 4,6 sec.
0 -  80 km/h 7,3 sec. 7,5 sec. 7,2 sec.
0 - 100 km/h 10,4 sec. 11,3 sec. 10,4 sec.
0 - 120 km/h 15,0 sec. 15,9 sec. 14,8 sec.
0 - 140 km/h 20,6 sec. 22,7 sec. 20,1 sec.
Topsnelheid 206 km/h 195 km/h 204 km/h
Handling 1 : 51,4 min 1 : 53,6 min 1 : 53,3 min
Slalom afst. tussen pylonen 18 m 66,0 km/h 64,7 km/h 63,8 km/h
REMWEG
Remweg vanaf 100 km/h (koud) 33,4 m 36,0 m 34,3 m
Remweg vanaf 100 km/h (warm) 33,6 m 36,7 m 33,6 m
GELUIDSNIVEAU
Stationair geluid 40 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A)
Int. bij 50 km/h in 3e versn. 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)
Int. bij 100 km/h in h. versn. 62 dB(A) 64 dB(A) 62 dB(A)
Int. bij 130 km/h in h. versn. 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
VERBRUIK
Testverbruik 6,2 l / 100 km (1 : 16,1) 6,2 l / 100 km (1 : 16,1) 5,9 l / 100 km (1 : 16,9)
CO2-uitstoot (gemeten) 147 g/km 147 g/km 140 g/km
Tankinhoud 50 l 52 l 50 l
Actieradius 806 km 839 km 847 km
EU-verbruik 4,5 l / 100 km (1 : 22,2) 5,0 l / 100 km (1 : 20,0) 4,3 l / 100 km (1 : 23,3)
UITSTOOT
Kooldioxide CO2 104 g/km 116 g/km 99 g/km
Koolmonoxide CO 0,206 g/km 0,164 g/km 0,208 g/km
Koolwaterstof HC 0,038 g/km 0,041 g/km 0,040 g/km
Stikstofoxide NOX 0,022 g/km 0,016 g/km 0,021 g/km
Roetdeeltjes – – –

Uitrusting / Prijzen

PRIJZEN IN EURO
Basisprijs 27.300 27.550 23.490
OPTIES OP TESTAUTO
Transmissie 1820 - 2500
Remmen - - -
Onderstel - 1175 -
Besturing - - -
Wielen 379 945 914
Stoelen 329 523 -
Uitvoering - - -
TOTAALPRIJS TESTAUTO
Totaalprijs 29.828 30.193 26.904
Website www.audi.nl www.bmw.nl www.volkswagen.nl
LEASEPRIJS
Leaseprijs NL * 502 522 459
AR-NORMUITRUSTING
Airconditioning 4 4 4

Centr. vergrend., afstandsb. 4 4 4

Cruise control 4 4 4

Elektrische ramen (v) 4 4 4

Hoogteverst. bestuurdersstoel 4 4 4

Lichtmetalen wielen 4 4 4

Metallic lak 1400 1050 734
Radio met usb-aansluiting 4 4 4

Veiligheid

VEILIGHEIDSUITRUSTING
Adaptieve cruise control opt. opt. opt.
Airbags, best. / bijrijder 4 4 4

Airbags, gordijn 4 4 4

Airbags, zij voor 4 4 4

Airbags, zij achter opt. - opt.
Bandenspanningscontrole 4 4 4

City stop opt. - -
Dodehoekwaarschuwing opt. - opt.
Extra airbags 4 1 - 4 1

Isofix-bevestiging 4 4 4

Meedr. koplampen opt. opt. opt.
Mistlampen 4 4 4

Remassistent 4 4 4

Spoorassistent opt. opt. opt.
Verkeersbordherkenning - opt. opt.
Xenon-/ led-verlichting 4 opt. opt.
Onderhoud / Garantie

ONDERHOUDSINTERVALLEN
Olie verversen display display display
Onderhoudsbeurt display display display
Onderhoudskosten 612 576 576
GARANTIE
Techniek 2 jaar 2 jaar 2 jaar
Lak 3 jaar 3 jaar 3 jaar
Doorroesten 12 jaar 12 jaar 12 jaar
Mobiliteit onbep. 5 jaar onbep.
RESTWAARDE
Na 4 jaar in euro 14.004 13.918 13.218
Na 4 jaar in procenten 51,3 50,5 56,3
Vaste kosten

VERZEKERING/BELASTING
Verzekeringskosten p/mnd. **
WA 47 51 48
WA + 86 76 90
All risk 146 125 141
Emissienorm / energielabel EU 6 / A EU 6 / C EU 6 / A
Belasting per kwartaal 155 179 155
Bijtelling 21% 25% 21%
* Bron: Alphabet. Tarief per maand, gebaseerd op 20.000 km/jaar, looptijd 48 maanden, incl. 
verzekering, excl. brandstof en btw.  
** 100 procent premie, bron: Centraal Beheer Achmea
1) Knie-airbag voor bestuurder

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de proeven met geijkte meetapparatuur op het circuit uit.  
De testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen duidelijk op welke punten een auto uitblinkt en waar ruimte voor verbetering is.

Beoordeling

IN-/EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 70 65 72
Ruimte achterin 100 58 54 60
Overzichtelijkheid 70 39 38 41
Bediening/functies 100 89 90 87
Kofferruimte 100 33 30 33
Flexibiliteit 100 37 37 37
Laadverm./trekgew. 50/30 31 31 29
Veiligheidsuitrusting 150 135 118 128
Kwaliteit/afwerking 100/100 156 150 150
ONDERDEELSCORE 1000 648 613 637
ONDERDEELWINNAAR 1 3 2

COMFORT
Zitcomfort voorin 150 134 134 129
Zitcomfort achterin 100 71 67 72
Ergonomie 150 128 128 130
Interieurgeluid 50 41 38 41
Geluidsbeleving 100 64 62 60
Klimaatbeheersing 50 30 30 30
Veercomfort leeg 200 130 135 126
Veercomfort beladen 200 132 133 128
ONDERDEELSCORE 1000 730 727 716
ONDERDEELWINNAAR 1 2 3

MOTOR/TRANSMISSIE
Acceleratie 150 95 88 95
Tussensprint 100 – – –
Topsnelheid 150 57 49 56
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 90 85 87

Vermogensontplooiing 50 35 30 32
Draaieigenschappen 100 63 63 61
Verbruik 325 264 264 283
Actieradius 25 15 16 16
ONDERDEELSCORE 1000 619 595 630
ONDERDEELWINNAAR 2 3 1

RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 70 62 63
Slalom 100 70 64 59
Besturing 100 84 82 82
Rechtuitstabiliteit 50 42 38 42
Remdosering 30 20 20 20
Remweg koud 150 116 90 107
Remweg warm 150 114 83 114
Tractie 100 43 45 43
Rijveiligheid 150 135 133 135
Draaicirkel 20 13 13 11
ONDERDEELSCORE 1000 707 630 676
ONDERDEELWINNAAR 1 3 2

MILIEU/KOSTEN
Emissiewaarden 100 88 87 88
Basisprijs 600 499 498 518
AR-normuitrusting 50 47 47 48
Afschrijving ** 50 38 38 42
Onderhoud 20 14 14 14
Verzekering 50 49 45 45
Belasting 50 41 40 41
Brandstof 50 43 43 44
Garantie 30 17 11 17
ONDERDEELSCORE 1000 836 823 857
ONDERDEELWINNAAR 2 3 1

TOTAALSCORE 5000 3540 3388 3516
TESTWINNAAR 1 3 2

* Maximaal haalbare score per onderdeel  
** Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst na 4 jaar en 80.000 km

De facelift van de A3 is geslaagd te 
noemen. Het nieuwe instapmodel met 
driecilinder motor weet zelfs de goed-
kopere Volkswagen achter zich te laten 
en de test te winnen. De kenmerkende 
hoogstaande afwerkingskwaliteit, de 
dynamische en toch ook comfortabele 
rijeigenschappen en de prima aandrijflijn 
bezorgen de A3 de winst. De Volkswagen 
Golf heeft in de BlueMotion-uitvoering 
een paar grote nadelen, zoals een te 
stevig afgestemd onderstel en beperkte 
uitrustingsmogelijkheden. Zodoende 
e indigt hij op de tweede plek. De als 
derde geëindigde BMW 1-serie biedt 
maar weinig ruimte en zijn motor is niet 
krachtig genoeg om een vuist te maken.

Maar wat we bij Audi niet hoorden en bij 
 Volkswagen wel, waren een brommerig 
motor geluid en vibraties bij lage toerental-
len als we op constante snelheid reden. De 
met een  balansas uitgeruste driecilinder 
van de 116i heeft  weliswaar 50 procent meer 
cilinderinhoud, maar het vermogen is maar 
109 pk en het maximum koppel is met 180 
Newton meter al even bescheiden. Om de 
1,5-liter motor bij de les te houden, moet je 
veel schakelen. De basismotor wordt namelijk 
alleen met een handbak gecombineerd. Een 
automatische transmissie, die wel voor de A3 
en de Golf leverbaar is, zou ook bij de 1-serie 
het beste uit de driecilinder halen. De 116i mag 
op het gebied van prestaties dan het nakijken 
hebben, met zijn verbruik zit hij op hetzelfde 
niveau als de nieuwe Audi A3 Sportback 1.0 
TFSI. De op maximale efficiency gerichte Golf 
BlueMotion is met 5,9 liter op 100 kilometer 
(1 op 16,9) nog net wat zuiniger dan zijn oppo-
nenten, die een gemiddeld verbruik van  
6,2 liter/100 km (1 op 16,1) laten noteren. 

RIJEIGENSCHAPPEN
Niet de BMW, maar de Audi wint. 

Met zijn grote 17-inch wielen en brede 
225-banden houdt de A3 de 1-serie en de Golf 
zonder moeite achter zich op het handling-
parcours en op de slalomproef. Met zijn fijn-
besnaarde onderstelafstemming en heerlijk 
 neutrale wegligging schiet de Audi over het 
circuit. Zijn besturing biedt exact de goede 
feedback, zonder nerveus aan te voelen. Bij 
de Golf werden banden met een lage rolweer-
stand gekoppeld aan de straffe set-up van het 
verlaagde onderstel. Dat hij niet zo harmo-
nieus tussen de pylonen door slalomt en in 
bochten niet zo fijngevoelig aanvoelt, verrast 
ons dan ook niet. 

De BMW heeft als achterwielaandrijver met 
een goede gewichtsverdeling eigenlijk alles in 
huis om zijn concurrenten achter zich te laten. 

Door de op veilig onderstuur gerichte afstem-
ming doet hij echter wat tam aan. Doordat de 
remwegen eveneens wat teleurstellen, valt hij 
op dit onderdeel nog verder terug ten opzichte 
van de A3, die als een sportwagen remt. 

MILIEU/KOSTEN
Afgetekende winst voor de Golf. 

Waar de A3 Sportback 1.0 TFSI en de BMW 
116i met hun driecilinders de instapmodel-
len in hun modelreeks zijn, wordt die rol in de 
Golf-prijslijst ingenomen door de 85 pk sterke 
1.2 TSI. Bovendien is de Golf 1.0 TSI niet als 
driedeurs verkrijgbaar, waardoor hij meteen 
23.490 euro kost. Daarmee is hij nog steeds 
een stukje goedkoper dan de Audi en de BMW, 
maar het is wel jammer dat sommige zaken 
voor de 1.0 TSI BlueMotion niet verkrijgbaar 
zijn. De Audi en de BMW liggen met hun prijs 
grotendeels op hetzelfde niveau. Doordat ook 
de afschrijving van de Golf het laagst is, is hij 
in nagenoeg alle opzichten de voordeligste 
auto van deze test. 
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