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Proefrijden
Als eind-dertiger ben je lekker bezig met je carrière en het is tijd voor een nieuwe auto. Liefst een
beetje een vlotte. Wat koop je dan? Wel, dan is de
nieuwste Mercedes coupé best interessant.

M

ercedes Coupé? Voor het inkomen dat bij een lekker lopende
carrière hoort? Een AMG is toch
duur? Ja, die wel, en dat betekent
voorlopig nog even doorbuffelen,
maar de nieuwe C-180 Coupé is
al verkrijgbaar vanaf € 38.950,- en dat is best een
aantrekkelijk bedrag. Zeker omdat die auto standaard al behoorlijk compleet is. Maar door de relatief lage prijs blijft er ook nog ruimte over in de
portemonnee voor een optiepakketje.
Nieuw concept
Mercedes-Benz presenteerde de nieuwe C-klasse
Coupé dit voorjaar in Geneve. Volgens ‘Das Haus’
is het voor het eerst dat het merk in dit segment
een echte coupé aanbiedt en daarmee is de auto
een nieuw concept. Er was namelijk niet eerder
een officiële C-klasse Coupé, wel een CLK en een
SportCoupé, maar die auto’s waren niet echt aansprekend voor de jongere doelgroep die men nu
voor ogen heeft. Autokopers tussen de 35 en de
45 zijn het doelwit, en dan bij voorkeur de mensen
die een beetje succesvol zijn. Klanten afsnoepen
van Audi (A5 coupé) en BMW (3 serie Coupé ) lijkt
het devies en met de vormgeving is in ieder geval
de eerste slag al gewonnen. Die is namelijk messcherp. De C-Coupé is 41 mm lager dan de gewone
sedan en heeft de klassieke coupékenmerken zoals
een lange motorkap, een langgerekte, lage daklijn,
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een slanke C-stijl, stevige ‘schouders’ en korte carrosserieoverhangen. De lijnen zijn clean, strak en
buitengewoon geslaagd; geen overbodige opsmuk,
geen rare curves of creatieve lobjes in het bodywork
omdat dat ‘sportief staat’, maar gewoon zakelijk en
fris. This is it... Het front is in lijn met dat van de
overige modellen in de C-klasse en niet overdreven
agressief maar wel direct herkenbaar. De neus boezemt niettemin ontzag in. Je wordt opgemerkt in de
achteruitkijkspiegel zeg maar… Toch heeft de auto
geen patseruitstraling. Het is vooral een elegante
verschijning die duurder oogt dan-ie is.
Daarbij is de nieuwe C-klasse voorzien van Blue
Efficiency motoren, wat bijdraagt aan een gerust
gemoed als het gaat om het welzijn van insecten,
beesten en bomen. Niet onbelangrijk in de doelgroep, die vaak bewust leeft. Daardoor is het ook
niet iedere keer schrikken aan de pomp want de
Coupé is best zuinig. Iets wat trouwens tot uitdrukking komt in het aantrekkelijke B-label van de C 180
Blue Efficiency automaat, C 250 Blue Efficiency en
de C 220 en C 250 CDI coupé. Qua bijtelling zit het
dus ook best snor met de nieuwe Coupé. Economisch loopt de wereld tenslotte al een tijdje niet
echt lekker en bovendien knalt de benzineprijs regelmatig door het plafond omdat het hommeles
is in het Midden-Oosten. Op de kleintjes letten is
daarom momenteel het devies, ook al heb je eigenlijk niets te vrezen als je gewoon bij een gezonde
onderneming in dienst bent of een vrij beroep in de
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DAIMLER-BENZ AG / STUTTGART / DUITSLAND
C 180 BLUE EFFICIENCY COUPE / 2011-HEDEN
WDD2043491F673237

Motor:		
4-cilinder lijnmotor
Cilinderinhoud:
1.796 cc
Max. vermogen:
156 pk / 5.000 t/min
Aandrijving:
achterwielaandrijving
Versnellingen:
automaat, 6 versnellingen
Afmetingen LxBxH: 4,59 / 1,77 / 1,40 meter
Wielbasis:		
2,76 meter
Leeg gewicht:
1.420 kg
Topsnelheid:
225 km/u
0-100 km/u:
8,9 sec.
Prijs:		
vanaf € 41.421,- (automaat)
Internet: 		
www.mercedes-benz.nl
Met dank aan Mercedes-Benz Nederland

Boven: de Mercedes Coupé
tussen de Grand-Cru wijnstokken van Zellenberg en
Beblenheim. Onder: Stoeffler
maakt solide Elzassers.

juiste sector uitoefent. Toch is het wel fijn als je je
geld kunt besteden aan vakantie en lekker eten in
plaats van aan belasting, benzine of diesel. De C 63
AMG coupé is een ander verhaal, maar dat is die
auto die pas na stevig doorbuffelen in zicht komt
dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Genieten van het goede leven
Lekker genieten van het goede leven dus. Weekendje lekker weg met je nieuwe Mercedes en je
vriendin of dat leuke collegaatje… Maar waarheen?
Wel, doe eens iets wat niet iedereen doet, ga naar
de Elzas. De Elzas? Ja, de Elzas. Niks Menton, Cannes of Nice, da’s allemaal zo afgezaagd. Ga naar
Hunawihr, Zellenberg en Beblenheim. Ook Frans,
ook zonnig, ook lekker eten en drinken, maar dan
op slechts een goede zes uur sturen vanaf Utrecht.
Wie na de ochtendspits vertrekt kan in principe
vóór de avondspits al op een terras ter plekke achter een mooi glas Gewürztraminer zitten. Oké, in
het hoogseizoen is het even schrikken van de grijze
plaag en de caravans in de regio, maar daar gaat
het eigenlijk niet om. De doorzonkamer langs de
Rijn biedt namelijk zoveel kwaliteit van leven dat
je eigenlijk gestoord bent als je 12 uur lang naar de
Middellandse Zee gaat sleuren. Tenzij je natuurlijk
graag met je voeten in het zoute water zit, want
dat is dan weer niet mogelijk in de Elzas, hoewel
er volop prima hotels met spa, welness en privacy
te vinden zijn. En: behalve lekker eten en drinken
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kan je in deze streek ook een heel fijn stukje sturen.
Lekker met een vlotte, sportieve auto over slingerende binnenwegen van boerderij naar boerderij
rijden om wijn te proeven en inkopen te doen. Of
een stevig potje boenderen op een kronkelende
bergweg in de Vogezen en dan stoppen bij een perfect restaurant in een doodstil dorp.
Het moge duidelijk zijn: als vallend in de doelgroep,
qua leeftijd althans, willen wij met Mercedes’
nieuwste graag een lang weekend naar de Elzas om
in de praktijk te checken of bovengenoemde informatie over auto en regio strookt met de werkelijkheid. Mercedes-Benz Nederland zag dit ook wel
zitten, zodat we op vrijdagmorgen in alle vroegte in
Utrecht staan om een C 180 Blue Efficiency Coupé
automaat met AMG sportpakket op te pikken. De
datum is 22 juli en volgens de ANWB wordt het een
drukke dag op weg naar het zuiden, maar dat we
al ruim voor Maastricht kennis kunnen maken met
het prima werkende start/stop systeem van deze
Blue-Efficiency auto was niet helemaal de bedoeling. We besluiten na Maastricht en Luik dan ook
stug om dan maar de volledige sleurhuttentocht te
volbrengen en sluiten na een tankstop in Luxemburg (de tank is maar half leeg!) aan in een langzaam rijdende queue.
Alternatieve routes
We rijden vanaf Metz verder binnendoor, om hier
te komen hebben we een belachelijke hoeveelheid

tijd verspild en het is dus even genoeg geweest op
de snelweg. Frau Navi biedt diverse alternatieve
routes naar Colmar, inclusief een vlotte trip over
Chateau Salins en Lunéville. Kijk, dat is lekker, een
navi die je niet automatisch naar de dichtstbijzijnde
snelweg dirigeert als je dat niet wilt. Met het in
onze auto aanwezige optionele Comand System is
trouwens niet alleen een zeer precieze navigatie
aan boord, ook kan je met het systeem inloggen
op het wereldwijde web (wel een telefoon met
internetmogelijkheid via Bluetooth aansluiten svp)
en bijvoorbeeld van Google een vooraf geplande
route downloaden, zoals de Route des Vins in de
Elzas bijvoorbeeld. Overigens werkt de onboard internetverbinding alleen bij stilstand. Veiligheid boven alles! Mercedes is er daarom ook trots op dat
het mogelijk is om SMS-berichten via het centrale
display weer te geven, zodat je niet naar je mobieltje hoeft te grijpen bij het bekende ‘ping ping’ van
een berichtmelding. Naast de uitstekend werkende
Bluetooth koppeling voor de telefoon is er overigens ook een USB aansluiting voorhanden voor geheugensticks met muziek of een batterijlader.
De binnenwegen rijgen zich soepeltjes aaneen onder de wielen. Standaard heeft de Coupé Agility

...”Standaard heeft de Coupé Agility Control, maar
onze AMG-versie heeft het optionele sportonderstel ”...
Control, dat zich aanpast aan rijstijl en wegdek,
maar onze AMG sportpakket-versie heeft het optionele sportonderstel met carrosserieverlaging
waardoor de auto nog beter op de weg ligt, en met
een gangetje van 90-100 km per uur is Lunéville
dan ook snel bereikt. Van daar gaat het via St-Dié
en de Col du Bonhomme over de Vogezen en de
Mercedes laat zich van zijn sportieve kant zien. De
Bonhomme is een relatief ruime pas met goede
inhaalstroken en we maken graag gebruik van die
extra repen asfalt. Wat ons dan opvalt zijn twee
dingen: ten eerste voelt het stevig bekrachtigde
stuur wat minder communicatief en hier en daar
wat artificieel. Op hogere snelheden stuurt de boel
snaarstrak, maar bij lage snelheden heb je in de
haarspelden soms het gevoel met teveel elektronica bezig te zijn. Stadsinstelling in de bergen zeg
maar… Verder merken we dat de 1.8 liter motor
weliswaar 156 pk en 250 Nm produceert, maar
ook ruim 1.400 kilo omhoog moet sleuren. Bij de

tussenacceleratie is de auto gewoon niet zo watervlug als je gezien zijn vormgeving zou verwachten
en mis je een pk-tje of 50 voor het echte vuurwerk.
Niettemin is de Benz een dijk van een auto want hij
wil nog steeds best vooruit én omhoog! De cijfers
kloppen namelijk wel degelijk: 0 tot 100 in 8.9 seconden en een top van 225 km/uur is altijd stukken
sneller dan de nieuwe gezinsauto van de buurman
en de turbomotor zorgt er op de snelweg voor dat
je ook op hogere snelheden niet het gevoel krijgt
dat de Mercedes uitgeblazen is. Hij pakt fluitend
op bij 170 km/uur, zeker als de automatische bak
in sportstand gezet wordt. Bovendien: deze auto
is geen sportwagen maar een GT. Een auto die bedoeld is om lange afstanden comfortabel af te leggen met hoge kruissnelheden. En voor dat doel is
de C-Coupé perfect. De donkerbruine uitlaatbrom
is eveneens dik in orde. De Mercedes klinkt alsof je
veel meer liters aan boord hebt dan in werkelijkheid. Alleen de type-aanduiding achterop verraadt
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...”Op het noemen van de prijs volgt een
verbaasde blik. Goh, en dat voor zo’n Mercedes!”...
wat je onder de kap hebt (en die kan op verzoek
en zonder meerprijs ook weggelaten worden).
Uitleggen op een feestje dat je nieuwe Mercedes
een 1.796 cc viercilinder is, is dus helemaal geen
schande.
Eigenzinnige vignerons
We hebben een aantal bezoeken aan zelfstandige
wijnboeren op het programma staan, eigenzinnige
‘vignerons’ met een eigen mening over wijn en in
die zin goed aansluitend bij de Mercedes. Bij ons
eerste bezoek aan een producent in Beblenheim,
een oude bekende, oogsten we direct bewonderende blikken. Georges Stoeffler is een kleine
wijnboer met een paar stevige houten vaten in
de kelder en enkele barriques voor de Pinot Noir
Fûtes de Chêne. Een koppeltje roestvrij stalen vaten rondt zijn bedrijf af. Stoeffler produceert op de
traditionele manier solide Elzassers, met wijngaarden rondom Beblenheim (inclusief Grand Cru gebied Sonnenglanz) en Riquewihr, maar levert ook
enkele aparte, ‘vergeten’ wijnen, zoals Chasselas
en Auxerrois. Zijn Pinot Gris 2005 is een verrassing
voor ons. Dit is een wijn van druiven die laat zijn
geoogst. We noteren een stevige body, maar de Pinot is nog wat gesloten. We proeven een pepertje,
veel rijp fruit en rozijnen. Over een jaar of vijf is hij
volgens monsieur op zijn hoogtepunt. Er gaan een
paar doosjes in de kofferbak van de C 180 Coupé.
Ook de gewone Pinot Gris 2010 drinkt lekker weg
dus ook daarvan laden we wat in. Wijzend op de
Mercedes wil monsieur Stoeffler graag weten of de
zaken een beetje goed gaan. “Jazeker, maar deze
auto is helemaal niet zo duur hoor. Tenminste niet
als je het afzet tegen de kosten van het nieuwe wijnvat dat u een paar jaar geleden in uw kelder liet installeren”, geven wij als antwoord. Op het noemen
van de prijs van de auto volgt een verbaasde blik.
“Goh, en dat voor zo’n Mercedes…”. Stoeffler is dol
op auto’s, maar heeft zich er bij neergelegd dat hij
beter kan investeren in een nieuwe tractor dan in
een Mercedes. “C’est la vie”. Vervolgens vertelt hij
over de Panhard van een vriend. “Die auto had hij
weggezet in de garage en hij keek er alleen maar
naar, maar ik zei dat hij er mee moest rijden omdat
je er dan pas van geniet”. Vriend ging vervolgens
overstag en inderdaad, als we zondagmiddag op
weg zijn naar Hunawihr en bergheim komen we de
geeloranje Panhard tegen.
Ook in het dorp Zellenberg valt de Mercedes in
goede aarde. Meneer en mevrouw Becker vinden
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het een prima idee om Elzas-wijn te combineren
met een fijne coupé. “Fotografeer maar waar je
wilt”. De Beckers blijken wat oude Citroëns Traction
Avant in de garage te hebben, al dan niet in staat
van ontbinding. Het wijnbedrijf van Jean Becker is
middelgroot. Alles wat onder eigen naam gebotteld
wordt, zo’n 85% van de productie, is biologisch, alleen de voor de groothandel bestemde basisdruiven zijn dat niet. Oorspronkelijk was Becker een
hectoliter-rammer, maar de huidige generatie op
het bedrijf besloot voor kwaliteit te gaan in plaats
van kwantiteit. Wat gelukt is gezien de hoeveelheid
bovengemiddelde vermeldingen in wijngidsen. In
de kelders zijn de betonnen kuipen daarom niet
meer in gebruik maar doen alleen nog houten en
roestvrij stalen vaten en eiken barriques dienst.
Jean Becker bezit wijngaarden rondom Zellenberg,
waarvan een belangrijk deel op de “Froehn” Grand
Cru helling. De Pinot Gris Grand Cru “Froehn”
smaakt fantastisch. Deze komt van het zuidwestelijke deel van de kleimergelhelling en is diep en vol
van smaak. Zoet met een bite, je hapt echt in de
wijn. Een uitstekend aperitief voor bij een blokje
foie gras. De kofferbak van de Mercedes vult zich
verder. Als we de fotosessie er op hebben zitten,
rollen een paar Japanners binnen die blijkbaar een
speciale wijnproefreis maken (Zellenberg wordt
nogal eens vergeten omdat het naast het wereldberoemde Riquewihr ligt, waar de meeste Japanners dus heengaan). Binnen enkele minuten staan

ze echter niet te proeven maar vol bewondering
naar de nieuwe Mercedes te gapen en moet mevrouw Becker uitleggen dat die toch echt van een
paar Nederlandse journalisten is en dat ze het zelf
met een Citroën Berlingo moeten stellen.

Boven en links: de Coupé ziet
er vanuit alle hoeken goed uit.
Onder: de Bott-Geyl Riesling
BOTTtrytis 2006.

Etrangers avec portemonnee
Bij wijnboer drie van ons lijstje parkeren we de auto
uit het zicht. Er staan diverse dikke auto’s voor de
deur met Zwitserse en Duitse platen en aangezien
het volledig biologische en behoorlijk eigenzinnige
Domaine Bott-Geyl internationaal als vermaard
geldt, voelen we er weinig voor direct in de categorie “Etrangers avec gevulde portemonee” gezet
te worden. Binnen in het proeflokaal staan wat
heren stevig met flappen te wapperen en worden
diverse dozen gevuld met flessen wijn. Als we ons
voorstellen als journalisten die met een fijne auto
langs fijne wijnhuizen rijden, wordt ons verzocht
even te wachten. Nadat de Zwitsers en Duitsers de
deur uitgebonjourd zijn krijgen we alle aandacht.
Wat willen we proeven? We besluiten dat we de
speciale wijnen willen doornemen. De “BOTTrytis”
bijvoorbeeld, een zoete Riesling. Iets wat in de Elzas bijna een zonde is waarop excommunicatie en
een eeuwigheid braden in het vagevuur staat. Deze
2006-wijn proeft in eerste instantie als een Granny
Smith appel maar in de mond ontvouwt zich vervolgens een weelderige zoetheid met een hint van
hout en thee. Wauw, dat is wat je complex noemt!
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...”De auto is rijk uitgerust,
biedt een potente motor en is bovendien fantastisch vormgegeven”...

Boven: voor de deur bij
Maison Becker. Rechts: de
versterkte kerk van Hunawihr.
Onder: de route des vins is
prima aangegeven.

Vervolgens proeven we de Grand Cru Rieslings
door. Bott-Geyl heeft op diverse Grand Cru hellingen in de regio wijngaarden en de verschillen tussen die hellingen zijn goed te proeven. De Grand
Cru Schoenenbourg (Riquewihr, bodem van zand
en mergel) is zeer droog en net zo strak als onze
Mercedes Coupé. Een uitstekende begeleider van
zeevruchten. Grand Cru Mandelberg (Mittelwihr,
kalkmergel) is wezenlijk anders. Wel droog, maar
veel toegankelijker en met een duidelijk zoetje.
Voor bij de klassieke Choucroute. Riesling nummer drie is de Grand Cru Schlossberg, die van de
graniethellingen boven Kientzheim en Kaysersberg
komt. In deze wijn proef je heel duidelijk het terroir: de wijn is mineralig en heeft een bijzonder
diepe en volle smaak. Zoet en zuur strijden om
aandacht en de afdronk is lang. Ja, u raadt het al, er
gaan wat doosjes in de auto…
Nu we toch in de Rieslings zitten, heeft de knappe
dame achter de bar nog een suggestie: de Riesling
Grand Cru Fürstentum 2004, van de kalkhellingen
boven Kientzheim en Sigolsheim. We ruiken, we
proeven… asperges!! De smaak en geur van het
witte goud is overduidelijk en de Riesling is complex en droog maar wel zacht. We kijken blijkbaar
nogal verbaasd, want de dame grinnikt en schenkt
jaargang 2005 in. Deze is veel ‘gewoner’, wat aan
de weersomstandigheden van 2005 te danken
blijkt. Meer warmte en zon maar wel volop regen
en daardoor een wijn die minder heeft moeten
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werken voor zijn smaak. Ter afsluiting dwalen we
door de kelders en zien slechts roestvrij staal. Niks
experimenten met eiken vaten, Jean-Christophe
Bott laat in de kelders niets aan het toeval over.
En daarmee heeft hij al de nodige internationale
wijnprijzen gewonnen. We krijgen te horen dat
het nieuwste idee van meneer Bott een kelder is
waarbij de persing direct uit de wijnpers in de vergistingstank valt. Dus zonder hulp van pompen,
buizen, slangen of ander transport moet slechts de
zwaartekracht het werk doen. Een diep gat in de
berg naast het pand is een indicatie dat het bij BottGeyl niet bij ideeën blijft.
Route des Crêtes
Als we op maandag huiswaarts keren, pakken we
een klein deel van de Route des Crêtes mee, de weg
die over de toppen van de Vogezen loopt. Met de
automaat in sportinstelling wordt de 7-bak anders
van karakter. Hij blijft hoger in de toeren, wat voor
deze kronkelige weg prettig is bij het uitaccelereren
van de bochten. Als we afzakken naar de vlakte van
Lotharingen en de neus weer richting Nederland
laten wijzen hebben we een heel tevreden gevoel
over de C 180 Coupé. De bewonderende blikken op
de auto, de soepele acceleratie en last but not least
de wetenschap dat je een auto rijdt die gewoon erg
goed oogt, zorgen voor een verknochtheid die ik
niet snel voor mogelijk had gehouden toen ik de
Benz wegreed in Utrecht. De auto is rijk uitgerust,
heeft een uiterst comfortabel interieur voor een
langduriger verblijf, biedt een potentieel aan motorvermogen dat ruim voldoende is voor normaal
tot licht sportief weggedrag en is bovendien nog
eens fantastisch vormgegeven. Daarbij is de prijs
een aangenaam pluspunt. Dit is geen auto voor
mensen die de aanbiedingsbonnetjes uit de krant
knippen, maar niettemin een volwaardige Mercedes die verrassend voordelig is. O
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