
Seat Leon X-Perience 
2.0 TDI 135 kW/184 pk DSG

Peugeot 308 SW 
1.2 THP 96 kW/130 pk

Ford Focus Wagon 
1.0 EcoBoost 92 kW/125 pk

     

    

     

     

135kW/184pk/4.000
380 Nm bij 1.750
1.429 kg
2.000 kg
1.450 kg
75 kg
587-1.470 liter
E
opzet + deur
48/46 cm
8 cm
afneembaar
thuiskomer
€ 39.950

Seat levert ons een 
Leon ST om je vingers 
bij af te likken. Het is 
een vierwielaangedre-
ven 2.0-liter diesel met 
184 pk en iets meer 
bodemspeling dan stan-
daard. Op kenteken 
mag de auto twee ton 
trekken, maar dat blijkt 
theoretisch. De Seat 
stelt teleur. Hij lijkt niet 
overweg te kunnen met 
zijn vermogen en het 
hoge zwaartepunt 
breekt ’m op bij de uit-
wijkmanoeuvre. Wegrij-
den op de helling doet 
’ie door de hill assist en 
DSG echter fl uitend.

    

     

     

    

92 kW/125 pk/6.000
170 Nm bij 1.400
1.216 kg
1.200 kg
1.200 kg
75 kg
490-1.516 liter
A
opzet
43/40,5 cm
8 cm
afneembaar
nee (reparatieset)
€ 24.395

De Ford Focus is na drie 
jaar alweer grondig ver-
nieuwd en volgepakt 
met snu� es op het 
gebied van veiligheid en 
luxe. De Wagon met de 
125-pk sterke 1.0-liter 
EcoBoost die wij voor de 
verkiezing meenemen 
scoort bij de non-driving 
jury hoge punten op de 
ruimte en vorm van de 
bagageruimte. Ze delen 
wel een ‘S’ van slecht 
uit; het oog voor de los-
breekkabel van de 
afneembare trekhaak 
zit te ver onder de auto. 
Met meer geluidsisola-
tie was dit een kansheb-
ber voor de klassewinst.

    

     

    

    

96 kW/130 pk/5.500
230 Nm bij 1.750
1.165 kg
1.200 kg
1.200 kg
75 kg
610-1.660 liter
A
opzet 
46/43 cm
8,5 cm
afneembaar
thuiskomer
€ 25.360

De 308 is een topper 
van jewelste die op rij-
gedrag de rest klop 
gee� . Opvallend is dat 
de auto met hulpveren 
bij ons binnenkomt en 
dat is tegen de regels 
van deze verkiezing. Ze 
zijn daarom verwijderd. 
Hoewel de importeur 
aanraadt om dit hulp-
middel wel te monteren 
wanneer er een caravan 
getrokken gaat worden, 
blijkt het op de baan 
helemaal niet nodig. De 
stabiliteit en het com-
fort zijn geweldig goed. 
Het interieur is het stilst 
van alle driecilinders in 
deze klasse.
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KARAKTERISTIEKEN

weggedrag
prestaties

comfort
doelmatigheid

motorvermogen/toerental
koppel/toerental

massa leeg op kenteken
max. aanhangwagenmassa

KCK-caravanadvies (beladen)
max. kogeldruk

inhoud bagageruimte
energielabel
hulpspiegels

kogelhoogte (onbelast/belast)
afstand kogel-bumper

type trekhaak
reservewiel

vanafprijs

Citroën C4 
1.2 e-THP 96 kW/130 pk

B-klasse

et zijn mooie railsysteem wint de 
Peugeot het in de bagageruimte van 
de Focus. De stoere Leon zakt door 

zijn veel hogere prijs door de mand. De 
C4 is de enige hatchback en levert per 
defi nitie al minder laadruimte. Het is 
echter de wat benepen instapruimte op 
de achterbank waardoor hij wordt afge-
waardeerd ten opzichte van de andere 
drie. 
Op de baan is het verschil tussen de vier 
heel wat groter en daar blijkt dat Peu-
geot, Citroën en Ford het downsizen nog 
niet helemaal beheersen. Het is heel 
knap dat ze meer dan 100 pk per liter uit 
de driecilinderblokjes kunnen halen, 
maar één specifi ek probleem valt (nog) 

    

    

    

     

96 kW/130 pk/5.500
230 Nm bij 1.800
1.180 kg
1.550 kg
1.250 kg
75 kg
408-1.183 liter
A
opzet
43/38,5 cm
7 cm
afneembaar
volwaardig
€ 20.990

De driecilinder van de 
C4 is een technisch 
hoogstandje dat uit 
1.2-liter 130 pk tovert. 
Hij loopt rauw, maar is 
verre van loom. Tech-
niek en delen van het 
interieur zijn goeddeels 
gelijk aan dat van de 
Peugeot 308. De non-
driving jury roemt de 
stoelen en de ruimte 
voorin. De Fransen ver-
dienen een dikke pluim 
omdat ze een volwaar-
dig reservewiel meeleve-
ren. Het weggedrag valt 
tegen: zowel comfort als 
koersvastheid laat te 
wensen over.

M niet op te lossen. De driecilinders van de 
Citroën, Ford en Peugeot laten zich ste-
vig horen bij het accelereren. Toch laten 
ze dapper hun spierballen zien. Ook met 
een caravan aan de haak blijken ze prima 
te presteren. De 184-pk sterke Leon 
maakt bij het optrekken natuurlijk 
gehakt van de andere drie, maar die 
kracht breekt ’m ook op. Op de klinkers 
schroeft het ESP subiet het gas dicht 
omdat de stabiliteit in gevaar komt. Daar 
sta je dan met je dikke vierwielaandrijver. 
Het stoterige weggedrag van de Citroën 
C4 doet a� reuk aan het comfort. Door-
dat hij van achteren diep door de knieën 
gaat, knalt de valbeugel van de testcara-
van op korte dwarsrichels tegen de 

grond. Ford heeft een goede naam als het 
gaat om wegligging en maakt die ook nu 
weer waar. De Peugeot houdt ’m echter 
goed bij. Vanwege zijn rauw lopende 
motor is het de Focus die uiteindelijk het 
onderspit delft. Net als vorig jaar is de 
Peugeot 308 klassewinnaar!

Het nieuwe rijden
De non-driving jury hee�  het lastig in deze klasse. De drie stationcars liggen heel dicht bij elkaar 
als het gaat om ‘vakantieauto’-kwaliteiten. Het is uiteindelijk de klassewinnaar van vorig jaar die 
ook nu weer het beste totaalplaatje biedt.

Getest! 
12%-HELLING

Bij deze proef zet de chau� eur de auto-
caravancombinatie halverwege een 
12%-helling stil, om vervolgens weer weg 
te rijden. Dit is een proeve van bekwaam-
heid voor de koppeling, voet- en handrem 
en de eventuele wegrijassistent. Indien 
nodig wordt het ESP uitgeschakeld.
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