
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

Mercedes-Benz 
B200 CDI

MPV-klasse

     

    

    

     

100kW/136pk/3.200
300 Nm bij 1.400
1.405 kg
1.500 kg
1.450 kg
75 kg
488-1.547 liter
C
opzet
44,5/43 cm
7,5 cm
wegklapbaar
niets (!)
€ 38.069

Getest!  
LANE CHANGE

De lane change simuleert een uitwijkma-
noeuvre bij oplopende snelheid. De snel-
heid waarmee de handeling verricht kan 
worden is een indicatie voor de stabiliteit.

 De B-klasse is een 
family man in hippe 
designerskleding. Het 
interieur is ruim en 
mooi van vorm en 
afwerking, maar door de 
dikke raamstijlen voel je 
je opgesloten. Op de 
weg is hij de klassewin-
naar, de 136 pk sterke 
diesel is krachtig 
genoeg voor ’m, in com-
binatie met de 7-traps 
automaat is het een 
heerlijkheid. Voor een 
Mercedes is de prijs nog 
niet eens zo gek, al is 
het vreemd dat er geen 
12V-aansluiting of 
noodoplossing voor een 
lekke band van af kon.
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Volkswagen Golf 
Sportsvan 1.4 TSI 150

Citroën C4 Picasso 
1.2 PureTech 130

en MPV koop je voor de ruimte en 
veelzijdigheid en daarin scoort 
vooral de Picasso. De overvloed aan 

bakjes en slim gevonden gebruiksmoge-
lijkheden vallen zeer in de smaak bij de 
non-driving jury. Bij Volkswagen en Mer-
cedes beperkt het ruimtewagenidee zich 
tot een hoge instap en extra hoofd-
ruimte. De Golf Sportsvan biedt ook 
picknicktafeltjes voor de achterpassa-
giers. Het contrast tussen de ruimtebele-
ving in de Picasso en de B-klasse is 
enorm. De eerste lijkt wel een glazen 
koepel, zo veel glas heb je om je heen. 
Het B-klasse-interieur geeft daarentegen 
een ‘opgesloten’ gevoel. 
Als MPV wint de Picasso, maar er moet 

    

    

    
w

  

    
w

  

110kW/150pk/5.000
250 Nm bij 1.500
1.309 kg
1.500 kg
1.350 kg
80 kg
500-1.520 liter
B
opzet
42,5-40 cm
7 cm
wegklapbaar
thuiskomer
€ 33.950

     

     

     

    

96kW/130pk/5.500
230 Nm bij 1.750 tpm
1.255 kg
1.470 kg
1.300 kg
70 kg
537–1.851 liter
A
opzet
44/41 cm
7,5 cm
afneembaar
thuiskomer
€ 24.490

E ook gereden worden en dan zijn we min-
der enthousiast over de Fransman. De 
driecilinder 1.2 is nadrukkelijk hoorbaar 
en lijkt wat futloos. Op het punt van 
wegligging blijft de Picasso duidelijk ach-
ter bij de Golf Sportsvan en de Mercedes. 
Vooral de Volkswagen is enorm stabiel, 
zowel bij spoorvorming als in de uitwijk-
oefening. De Mercedes moet ’m daar iets 
in toegeven, maar compenseert het weer 
met een stiller interieur. De beide Duit-
sers komen met een automaat en dat 
leidt tot een perfecte score op de helling. 
De handgeschakelde Citroën schiet daar 
ernstig tekort, hij komt ternauwernood 
boven. Opvallend is dat alle drie de auto’s 
op slecht wegdek een minder prettige 

wegligging hebben. Met name op de 
klinkers is het comfort voor de inzitten-
den ver te zoeken.
De meerwaarde van de duurdere Merce-
des kunnen we niet ontdekken, waar-
door deze als eerste afvalt. De Citroën is 
qua interieur de beste MPV, maar laat op 
de baan te veel punten liggen. De Golf 
Sportsvan doet het daar juist prima en is 
ruimtelijk en veelzijdig genoeg om MPV 
te heten. Daarom is hij winnaar van deze 
klasse.

Ruimte of rijden
In de MPV-klasse treden drie totaal verschillende auto’s aan. De C4 Picasso is met zijn uitgespro-
ken design niet te missen, terwijl de Golf Sportsvan juist heel braaf is getekend. De Mercedes zit 
daar zo’n beetje tussenin. Zo verschillend als de auto’s zijn, zo close zijn de uitkomsten.

Getest!  
SNELHEID EN COMFORT

Op de hogesnelheidsbaan meten we de 
tussenacceleratie en beoordelen we het 
interieurgeluid

Sportsvan is de hippe 
naam voor de opvolger 
van de Golf Plus. Je 
krijgt het ‘welkom-
thuis’-gevoel als je 
instapt, alles voelt ver-
trouwd aan. Functiona-
liteit is troef, echt span-
nend kunnen we het 
niet noemen. Wij rijden 
’m in de ideale confi gu-
ratie, namelijk met een 
pittige benzinemotor 
gekoppeld aan een 
DSG-bak. Zelfs bij 
90 km/u blij�  hij in de 
lane change prachtig op 
koers. De non-driving 
jury merkt op dat de 
Sportsvan een echte 
vakantieauto is.

Met zijn opvallende 
snoet is de Picasso een 
auto waar je van moet 
houden. Vanbinnen zet 
dat eigenzinnige door. 
De vormgeving en de 
ruimtelijke indeling zijn 
zeer verfrissend. Wat 
dat betre�  zet hij de 
familietraditie voort. De 
driecilindermotor leidt 
tot een gunstig A-label, 
maar daar betaal je wel 
de tol voor. Met een 
caravan die hij volgens 
het boekje mag trekken, 
zakt hij door het ijs. Het 
comfort houdt niet over. 
Hij compenseert dat 
voor een groot deel met 
zijn veelzijdige interieur.
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