ONDERWEG - Aston Martin Rapide

  Per
door de Eifel
tekst en fotografie: Michiel Mulder, m. m. v. Ella Meijaard

Aston Martins zijn mooi, opwindend, snel en duur.
En redelijk onpraktisch omdat er eigenlijk maar plaats
voor twee is en de bagageruimte niet overschiet.
De mannen uit Gaydon hebben hiervoor een oplossing
verzonnen, luisterend naar de naam Rapide.
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Beethoven was op latere leeftijd
stokdoof en kon zijn symfonieën alleen nog maar ‘voelen’ door de trillingen die de muziekinstrumenten
voortbrachten. De muziek speelde
zich vervolgens af in zijn hoofd.
Vanwaar deze opmerking over een
reeds lang overleden componist? Wel, de gedachte
aan Beethoven en zijn muziekbeleving schoot door
me heen terwijl we langs zijn geboorteplaats Bonn
reden op weg naar Aston Martin’s testcentrum bij
de Nürburgring om een nieuwe Rapide op te pikken. Zou Beethoven van auto’s gehouden hebben?
Dat hij als goed verdienend componist beslist tot
Aston’s clientèle had kunnen behoren, lijkt me wel
waarschijnlijk. En ik ben eigenlijk best benieuwd
wat voor muziek de Aston teweeg zou brengen in
het hoofd van Beethoven. Hardrock? De trillingen
die de 6 liter 12-cilinder van de Rapide produceert
gaan namelijk door merg en been. Grommen en
brullen blijken de basistonen te zijn die de Rapide
voortbrengt als hij voor de eerste fotosessie gestart
wordt. Het klinkt een beetje als de metalband Motorhead. Zou Beethoven dat hebben kunnen waarderen? We zullen het nooit weten, maar het blijft
een intrigerende gedachte.
Maar goed... terug naar die grommende Rapide.
Dat is dus een vierdeurs Aston Martin die net zo
rijdt, voelt, doet en klinkt als zijn broers, maar in
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tegenstelling tot zijn familie beschikt over vier
volwaardige zitplaatsen. En een stevige kofferbak.
Qua uiterlijk lijkt er op het eerste gezicht niets aan
de hand. Van voren oogt de Rapide als een normale Aston Martin, voor zover er tenminste zoiets
bestaat als een normale Aston, maar bekijk je de
auto ‘en profil’, dan valt de langere wielbasis en de
perfect weggewerkte achterdeur op. Door de vier
portieren is het instappen anders dan bij andere
Astons. Om te beginnen zijn de deuren kleiner en
de instap is daardoor redelijk krap, maar ze scharnieren ook in een lichte hoek naar boven. Volgens
Aston Martin om ervoor te zorgen dat je nooit de
stoeprand kunt raken bij het openen van het portier, maar natuurlijk is het ook een onderscheidend
kenmerk ten opzichte van de concurrentie. Net zoiets als de vleugeldeuren die Mercedes weer van
stal haalde bij de SLS AMG, maken de portieren van
de Rapide duidelijk dat je met een bijzondere auto
van doen hebt.
Postuur van David Richards?
De Rapide werd als concept voor het eerst getoond
op de Detroit Auto Show in 2006. Nadat Aston
Martin medio 2007 nieuwe aandeelhouders kreeg,
werd groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling en serieproductie. In iets meer dan twee jaar
werd op het V/H platform van de DBS en DB9 een
luxueuze vierdeurs sedan gerealiseerd. Schijnbaar
heeft men bij Aston na het vertrek van Amerikaan-

se eigenaar Ford alle compromissen voor die groep
wereldburgers overboord gezet, want de Rapide
is een auto voor vier personen van mediterrane
lengte. Iets wat je niet verwacht met de afmetingen van de auto (lengte ruim 5 meter, breedte bijna
2,15 meter) in het achterhoofd. Hij is duidelijk niet
ontworpen voor dikke Amerikanen maar lijkt meer
toegesneden op het postuur van Prodrive CEO en
Aston Martin eigenaar David Richards. Dat is geen
heel kleine man, maar lang is anders. Het doet wat
denken aan de filosofie van wijlen Colin Chapman,
die zijn Lotussen bouwde volgens het principe “ik
ben de baas en mijn lengte is dus bepalend voor
de ruimte in de auto”. Vier nuchtere Hollanders
passen echt niet in de Aston, tenzij twee daarvan
de 12 nog niet gepasseerd zijn, die kunnen dan in
de uitstekend vormgegeven maar wel wat krappe
achterstoelen. Met name de beenruimte is niet
spectaculair achterin. Voorin is de situatie stukken
beter. De voorstoelen zijn perfect instelbaar en de
zittingen lang genoeg om mijn forse stelten goed
te ondersteunen. Hoewel de hoogteverstelling van
de bestuurdersstoel beperkt wordt door de hoek
waarin het stuur omhoog gezet kan worden is voor
de meeste mensen snel een goede zitpositie te realiseren. Voor mij zou het stuur nog net even hoger
mogen om een helemaal perfecte situatie te creëren. Nu ben ik gedwongen iets lager te zitten dan ik
zou willen, waardoor ik het overzicht over de neus
en de achterzijde wat kwijtraak.

Zilverblond en chocoladebruin
Zilverblond is de naam die Aston Martin gegeven
heeft aan de kleur van onze testauto. Helaas hebben we het verhaal achter deze tint niet mogen
vernemen. Frost White is wel zo’n kleurnaam met
een verhaal: het is de kleur van de rijp die na een
nachtje vorst ontstond op de zwarte bolide van één
van Aston’s directeuren. De man was zo onderste-

...”is de naam Silver blonde ontstaan als gevolg van een dagdroom
over Claudia Schiffer?”...
boven van de aanblik dat hij besloot dat die kleur
direct in productie moest. Waar zou de naam Silver
Blonde vandaan komen? De kleur van het haar van
een dame op de ontwikkelingsafdeling? Of is de
naam ontstaan als gevolg van een dagdroom van
een van de techneuten over Claudia Schiffer? Feit
is dat de kleur de auto niet heel erg subtiel staat. Hij
is vooral licht en daarop zie je het tijdens deze regendag rijkelijk opspattende vuil net even te goed.
De lijnvoering wordt wel wat meer geaccentueerd
dan het geval zou zijn bij antraciet of blauwmetallic. Je hebt alleen bij een beetje zon direct een
zonnebril nodig om naar de auto te kunnen kijken
zonder je ogen pijn te doen. Het interieur is wat dat
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betreft chiquer: een tint die het midden houdt tussen diep Bordeaux en cacao en door Aston Martin
‘Pure Chocolate’ genoemd wordt. Bruin dus, maar
dan wel de smakelijke variant.
Een minpuntje in het interieur is voor mij de afwerking van het houtwerk op het dashboard. Het
hout op de deuren is mooi glad gepolitoerd, terwijl het houtwerk op het dashboard redelijk lomp
is uitgezaagd rondom de navigatie. Zodra de beschaafd Engels sprekende navigatiemeneer in het
dashboard gewekt wordt, gaat het klepje open,
waarbij het beeldscherm mee omhoog komt. In
een beetje Transavia-Boeing zijn dergelijke klapschermpjes echter eleganter vormgegeven. In de
Aston oogt het alsof iemand bij een autoradio-inbouwstation de decoupeerzaag gehanteerd heeft
om wat ruimte te maken. Jammer, want verder is
het interieur fantastisch afgewerkt.
Boven de multifunctionele joystick onderaan de
middenconsole bevindt zich het bedienings- en informatiepaneel van de airco en de bediening van
de audio-installatie, made by Bang&Olufsen. Noblesse oblige en de Deense audiofabrikant heeft
een perfect stukje werk afgeleverd voor de Rapide. Een speciale CD met geselecteerde stukken
muziek wordt in de testauto meegeleverd om de
audio optimaal te kunnen uittesten, maar Chicane
Magazine is nu eenmaal een autoblad en geen audioblad, ook al scheelt dat maar twee letters. Geen
uitgebreide audiotest dus... en geen Beethoven
in de auto. De rock van Radio 1Live komt echter
glashelder uit de speakers zetten in een surround
ervaring die toch wel indrukwekkend is. Ook nog
nooit zo zuiver een Stau-Meldung gehoord.

...”de motor slaat met een
luide brul aan, alsof je een leeuw
op zijn staart trapt”....

Decolleté
Eén van de mooiste gadgets aan de Rapide is misschien wel de ‘sleutel’. Deze sleutel is een niet echt
compact klompje facet geslepen en gepolijst glas
waarvan de vormgeving ook prima tot zijn recht
zou komen, bungelend aan een zilveren ketting
in het decolleté van een mooi gevormde vrouw.
Dit glazen kleinood met knoppen voor de deurontgrendeling en het alarm wordt in de startknop
midden op het dashboard geschoven en doorgeduwd. Even vasthouden en de startmotor begint
te spinnen waarna de motor met een luide brul
aanslaat. Alsof je een leeuw op zijn staart trapt.
We verdenken Aston Martin overigens van wat
sound engineering bij dit starten, want na het
rauwe aanslaan volgt een redelijk grommende stationairloop. “Sounds nice at the filling station”, je
hoort het de ingenieurs bijna met een uitgestreken
gezicht vertellen tijdens de R&D besprekingen met
de directie. Overigens zijn zowel de sleutel als de
brul bij het aanslaan niet exclusief voor de Rapide.
Diverse andere modellen in het huidige leveringsprogramma beschikken ook over deze plezierfactor. Het is wel een onderstreping van het feit
dat Aston zelf de Rapide niet beschouwd als het
beschaafde model voor de op leeftijd gekomen ei-
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wel je hoofd er bij houden. Indien gebruikt op mooi
droog gereden, glad asfalt blijk je met deze demperinstelling knap hard de bocht om te kunnen.
Wordt ook de ‘Sport’-knop ingedrukt, dan reageert
de automaat bijzonder snel en adaptief en wordt
ook handmatig schakelen met de (niet met het
stuurwiel meedraaiende) flippers een feest en verandert de auto in een volbloed sporter.

...”In de sportstand schakelt de
auto direct en lekker narochelend
terug zodra je gas terugneemt”...
genaar die een fijne reisauto zoekt, maar als een
volbloed sporter met twee extra deuren. Tijd om
te gaan rijden en uit te zoeken of dit klopt!
In het dashboard huist dus een beschaafde Engelsman die ons de weg wijst. Hij verzoekt ons
vriendelijk om ons naar de start van de route te
begeven, waarna hij keurig aanwijzingen geeft als
dat nodig is. Houdt hij zijn mond, dan kan je er
gewoon van uit gaan dat je de juiste route volgt.
Dit in tegenstelling tot de aftermarket frau navi in
de eigen auto, die van iedere bocht zenuwachtig
wordt. Maar goed, in een auto die ruim 10x zoveel kost als een kleine middenklasser verwacht
je natuurlijk ook wel een soortement butler met
verfijning en geen hysterische huishoudster. James
lijkt een voorliefde voor spannende weggetjes te
hebben als zijnde de kortste weg van A naar B.
Vanaf het Aston testcentre naar Slot Bürresheim
bij Mayen voor de tweede fotoshoot komen we
over een route die we zelf nooit genomen hadden
met een auto als de Rapide. ‘Slecht wegdek’ is ook
in het Duits blijkbaar een eufemisme voor: “Je
tanden klapperen uit je mond en je schuift met
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brede banden en veel vermogen alle kanten op
als het nat is”. Puntje van kritiek wat betreft de
ingebouwde James is dat het wat lastig is om hem
te vertellen waarheen hij ons de weg moet wijzen. Met de joystick is het een stuk omslachtiger
om de bestemming in te stellen dan gewoon met
een touchscreen.
Heerlijk in balans
De zesliter V12 ligt net achter de vooras en de
zesversnellingsbak zit gekoppeld aan een limitedslip diff tegen de achteras. Door deze transaxle
opstelling ligt 51% van het wagengewicht op de
vooras en 49% achter. Een superlichte en oersterke
koolstofvezel aandrijfas verbindt motor en bak en
zorgt ervoor dat de 470pk en 600Nm aan koppel
probleemloos overgebracht worden op de achterwielen. Door deze opstelling en de lage opbouw
van de carrosserie, die uit legeringen van aluminium, magnesium en composietmateriaal bestaat,
is de Rapide heerlijk in balans en rijdt hij eigenlijk
bijzonder gemakkelijk. Op het door de beschaafde
Engelsman uitgezochte, beroerde kortste weggetje
kunnen we wel goed voelen hoe de auto reageert
op de verschillende demperinstellingen. De demperkarakteristiek is met een afzonderlijke knop aan
te passen en op een matig wegdek voel je dat direct onderin je rug. De boel wordt flink stugger en
de auto gaat dribbelen op ribbels en sporen in de
weg. Zenuwachtig is niet het woord, maar je moet

Sportstand aan te raden
Sowieso is de sportstand of de handbediening
aan te raden, de standaard automaat schakelt
rijkelijk laat terug bij gas terugnemen en op nat
wegdek moet je dan redelijk op je tellen passen bij het indrukken van het in eerste instantie
wat zompig voelende rempedaal. De Aston remt
prima, maar je moet stevig op het pedaal. In de
sportstand schakelt de auto direct en lekker narochelend terug zodra je het gas loslaat en remt. In
haarspeldbochten naar beneden wel zo fijn. Overigens betekent bovenstaande opmerking niet dat
de standaardautomaat een laks schakelend ding
is. Integendeel: de zesbak reageert soepel, zacht
en snel. Eén van de fijnere automaten zonder dubbele koppeling! De kickdown is wel tamelijk heftig
als je een normale automaat verwacht. Even optrekken bij een stoplicht of wegrijden uit het parkeervak met een iets te zware rechtervoet en je
krijgt een trap na. Niet dat de auto direct een stap
opzij zet, maar het is wel iets om rekening mee te
houden bij weinig ruimte in bijvoorbeeld een parkeergarage. Dat de 1950 kilo wegende auto in 5,2
seconden naar de 100km/u gaat is in dit verband
ook een vingerwijzing om op te letten met het gaspedaal. De analoge snelheidsmeter lijkt nauwelijks van zijn plaats te komen als je gas geeft, maar
de digitale meter geeft aan dat je toch echt 120
rijdt waar je 70 mag. De klokkenwinkel is gewoon
zo fors opgezet dat je in de dagelijkse praktijk de
naald van de meter nooit midden bovenin zult
zien staan. Daar huist namelijk het getal 300… De
toerenteller vrijwel bovenin krijgen is totaal geen
probleem, daar staat het mooie ronde getal 6000
en dat klinkt echt fantastisch!
Orgie van snelheid en geluid
Op weg naar Bad-Neuenahr voor een plaatje bij
het casino aan de Beethovenstraße (jawel!) en
opnamen tussen de wijngaarden rijdt er voor ons
een nieuwe, niet al te kinderachtige VW Scirocco
2.0 met een Nürburgring-stickertje achterop. De
eigenaar is ongetwijfeld onderweg naar de ’ring.
Vanaf Mayen is dat nog 22 kilometer en de weg
verloopt zoals je dat van een weg in bergachtig gebied verwacht: met lekker veel bochten, hier en
daar een haarspeld en af en toe een fijne steile
wand links of rechts. Standje Sport ingedrukt dus.
De Scirocco eigenaar zorgt ervoor dat ie ons niet
zoek rijdt, al gaan wij wat omzichtiger te werk in
de haarspelden dan hij. De kortere wielbasis en
het lagere gewicht van zo’n sport-Golf zijn dan in
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het voordeel ten opzichte van bijna 2 ton en ruim 5
meter aan Engels metaal en leer. Wij willen bovendien de Aston graag weer heel afleveren gezien het
stevige eigen risico dat in de testovereenkomst genoemd wordt. En we hebben gemerkt dat de auto
in natte bochten een tikje naar onderstuur neigt.
Als de weg even wat droger en rechter wordt en
ook de middenstreep weer aangeeft dat het mag,
trap ik het gaspedaal stevig in. De bak schakelt fanatiek terug en met een dreun in mijn rug geeft de
motor aan dat hij er zin in heeft. We vliegen in een
orgie van snelheid en geluid langs de Scirocco. De
bestuurder hoeft zijn raampje niet te openen; de
daverende brul van de V12 gaat dwars door alles
heen. Twee keer knipperen met mijn ogen en de
snelheidsmeter geeft tweemaal legaal aan. Ik gun
het gaspedaal weer wat rust en minder vaart voor
het volgende dorp. Brede grijns op mijn gezicht en
een hartgrondig ‘foei’ van mijn assistente naast
me. Soms is onbeschoft rijgedrag best lekker.

ASTON MARTIN / GAYDON / GROOT-BRITTANIE
RAPIDE / 2010- HEDEN
SCFHDDAJ188F00027

Motor:		
V12
Cilinderinhoud:
5.935 cc
Max. vermogen:
477 pk / 6.000 t/m
Max. koppel:
600 Nm / 5.000 t/m
Aandrijving:
achterwielen
Versnellingen:
6-traps automaat
Afmetingen LxBxH: 5,019 / 2,14 / 1,36 m
Wielbasis:		
2,989 meter
Tankinhoud:
90,5 liter
Leeg gewicht:
1.950 kg
Gewichtverhouding: 51% voor / 49% achter
Topsnelheid:
296 km/u
0-100 km/u:
5,2 sec
Prijs:		
vanaf € 256.799,Dealers: 		
Cito Motors / www.citomotors.nl
		
Kroymans / www.astonmartin.nl
Met dank aan Aston Martin Deutschland GmbH
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Aston Martin ziet de Rapide zelf als een volbloed
sportauto met twee extra deuren en die stelling
kunnen we onderschrijven. In de standaardinstelling van de automaat en de dempers deint de auto
iets subtieler over oneffenheden dan zijn familieleden met kortere wielbasis, maar zodra de dempers
en de automaat op ‘sport’ gezet worden is ook dat
over en doet de Rapide gewoon dat wat ie eigenlijk is: loeihard de sportauto uithangen. Lekker rijden op fijne bergwegen en stevig doorhalen waar
het kan, daar is de Rapide voor gemaakt. Hij laat
zijn eigenaar genieten van een echte sportautobeleving, maar ook de kinderen moeten mee kunnen
als dat zo uitkomt. Als we de auto weer inleveren,
is dat met een ietwat teleurgesteld gevoel. Een
langduriger relatie met de twee-en-een-halve ton
kostende Rapide zit er echter niet in. Helaas. O
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