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Beste mensen,  
 

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik op de radio dat een groepje 

klimaatactivisten zich weer eens op een beroemd  

schilderij heeft gestort. Gewapend met tomatensoep  

en secondelijm. ‘Plaktivisme’ omwille van het klimaat. 

Ik geloof oprecht dat we beter om moeten gaan met  

onze kostbare planeet. En dat we op sommige vlakken  

niet snel genoeg verduurzamen, dat geloof ik ook.  

Maar naar mijn idee is vernieling van andermans spullen  

of onze kostbare kunstschatten, nooit de manier om  

daar aandacht voor te vragen.

Dat wat al eeuwenoud is, moeten we koesteren en 

beschermen. Van onze planeet tot de wereldwijde 

kunstschatten uit vervlogen tijden. Om dat statement 

kracht bij te zetten, geven we in dit magazine vrijkaarten 

weg voor het Van Gogh Museum in Amsterdam.  

 

Niet om uzelf vast te lijmen of met soep te gooien.  

Ga vooral genieten van ‘de Aardappeleters’ van Van Gogh 

of zijn wereldberoemde ‘Zonnebloemen’.  

Dan realiseert u vanzelf dat het mooi zou zijn dat nog vele 

generaties na ons, hiervan kunnen blijven genieten.

Behalve een prijsvraag over Van Gogh, staat dit magazine 

ook weer boordevol autonieuws, tips en vermaak voor het 

hele gezin. 

Dit zal het laatste magazine op papier zijn. De volgende 

editie verschijnt alleen nog digitaal. We vinden een 

papieren magazine niet meer passend in deze tijd. 

Het is een bescheiden bijdrage aan het verder verkleinen 

van de CO2-Footprint van onze organisatie.

We hoeven anderen niet de maat te nemen of aandacht 

te vragen met vernieling. Bedenk liever wat uw individuele 

bijdrage aan een betere wereld kan zijn. Als iedereen naar 

vermogen en kunnen een stap in de goede richting zet, 

komen we een heel eind. 

Vier het leven met hen die je lief zijn en wees dankbaar  

voor de kleine dingen. 

 

 

Mede namens alle collega’s van de Autogroep Twente 
bedrijven, wens ik u hele fijne feestdagen en een 
gezond en liefdevol 2023!

Dit zal het laatste 
magazine op papier zijn. 

De volgende editie verschijnt 
alleen nog digitaal

Gerben 
Lesscher
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De energiecrisis heeft Europa in zijn greep. Gas en elektriciteitsprijzen vliegen alle kanten op. 

Dat werpt een ander licht op de kosten van het autorijden. Tot voor kort waren er namelijk een aantal 

zaken zeker: Benzine was er voor dagelijks gebruik, diesel voor als je veel rijdt. Had je de mogelijkheid 

om elektrisch te kunnen rijden, dan waren de brandstofkosten in vergelijking met benzine/diesel zo 

minimaal dat dit een no-brainer was puur qua kosten. Inmiddels zijn de kaarten anders geschud en 

is voornamelijk de kilowattuurprijs op een heel ander niveau dan pak hem beet anderhalf jaar terug.

Hoe komt het eigenlijk dat de stroomprijs stijgt als 
aardgas schaars wordt?
Ons aandeel groene stroom wordt steeds groter en 

daar hebben we geen fossiele brandstoffen voor 

nodig toch? Hooguit een lekker windje en een zonnige 

dag! Helaas is ons aandeel groene energie nog lang 

niet groot genoeg om ons zelf hiermee te kunnen 

bedruipen. Elektrificatie zorgt er ook nog eens voor 

dat we veel meer stroom gaan verbruiken. Daarnaast 

sluit de vraag niet aan op het aanbod. De zon schijnt 

namelijk niet altijd en ‘s avonds doe je graag een 

lampje aan.

Wind is er in Nederland voldoende, maar de bouw 

van grote windmolens stuit vaak op veel tegenstand 

door omwonenden. Het grootste gedeelte van onze 

stroom is dus nog altijd grijs. En die wordt meest in 

gasgestookte elektriciteitscentrales geproduceerd. 

Er is geen scheiding tussen groene en grijze stroom 

uit het stopcontact. Dus hebben we een algemene 

stroomprijs, die wordt bepaald door vraag en 

aanbod op de EPEX beurs. Is de vraag groot, dan 

gaat de prijs omhoog. 

Wat kun je daaraan doen?
Heb je zonnepanelen? Dan maak je jezelf minder 

afhankelijk van de markt. Met de huidige tarieven zijn 

zonnepanelen snel terugverdiend. Moet je ze nu nog 

bestellen? Dan ben je natuurlijk niet de enige. Het kan 

dus nog wel even duren voordat ze op je dak liggen.

Het is nog steeds zo dat in veel gevallen de vraag 

niet aansluit op het aanbod. De kans is immers 

groot dat jij jouw elektrische auto ‘s nachts aan het 

opladen bent omdat hij overdag op het werk staat. 

Terwijl overdag juist de zon schijnt. Dit is nu nog 

geen probleem omdat je de opgewekte stroom mag 

salderen. Kort gezegd: stroom die je overdag opwekt 

(en dus in principe terug levert aan het net), mag je 

aftrekken van de stroom die je ‘s nachts gebruikt. 

Deze regeling gaat vanaf 2025 wel stapsgewijs 

afgebouwd worden tot 0 in 2031.

Hoeveel zonnepanelen heb ik dan nodig?
Dit hangt uiteraard af van jouw stroomverbruik, het 

type zonnepanelen dat je plaatst en hoe jouw dak ligt. 

Een gemiddeld huishouden verbruikt ca 2.500 kWh 

per jaar.

Elektrisch rijden
tijdens de energietransitie

De specificaties voor deze vergelijking
We gaan uit van 15.000 gereden kilometers per 

jaar. Wie elektrisch rijdt, zal be-amen dat af en toe 

snelladen onderweg niet voorkomen kan worden. 

Snelladen is iets duurder dan thuisladen. In deze 

vergelijking nemen we daarom 10% snelladen 

onderweg mee in het kostenoverzicht.

Elektrisch rijden is 
nog altijd voordeliger 

dan benzine

Rij je elektrisch en zo’n 15.000 kilometer per jaar 

met een gemiddeld verbruik van 18 kWh per 100 

kilometer? Dan heb je daar ongeveer 2.900 kWh 

voor nodig. Wil je dus helemaal zelfvoorzienend 

zijn qua stroom, dan heb je ruim 5400 kWh nodig. 

Met de huidige techniek zijn dit ongeveer 16 

zonnepanelen. Je brandstofkosten zijn dan gelijk 

aan de afschrijvingskosten van de zonnepanelen.

Wat is dan gunstiger benzine of elektrisch?
Waarom geen diesel? De diesel zit momenteel toch 

al een beetje in het verdomhoekje. Bovendien is een 

liter diesel momenteel duurder dan een liter benzine. 

Dat maakt de diesel alleen interessant voor een 

relatief kleine groep veelrijders. Bij 60.000 km per 

jaar of meer is dit nog altijd een serieuze optie. Alleen 

dat is maar een hele kleine groep. Daarom beperken 

we ons tot de benzine/elektrisch vergelijking. 

Overigens, een hybrideauto zal hier onder normale 

omstandigheden ergens tussenin vallen. 

Hoe ligt de vergelijking dan?
Dit is heel erg afhankelijk van jouw thuissituatie.  

Heb je de beschikking over een parkeerplek op  

eigen terrein en heb je zonnepanelen? Dan ben  

je spekkoper met een elektrische auto. Heb je  

dat allemaal niet dan is de berekening anders.  

Daarom hebben we 3 situaties uitgerekend.

• Alles thuis laden, eigen zonnepanelen

• Veel thuis laden, geen eigen zonnepalen  

en variabel stroomcontract

• Alles openbaar laden

Conclusie
Wat opvalt is dat je met een duur energiecontract soms zelfs beter een openbaar laadstation kan pakken  

in plaats van thuisladen. Veel scheelt het allemaal niet. Het voordeel is niet meer zo groot als voorheen,  

maar elektrisch rijden is nog altijd voordeliger dan benzine.

Benzineprijs:

Gemiddeld verbruik:

Benodigde brandstof per jaar:

Brandstofkosten totaal:

Motorrijtuigenbelasting: 

Onderhoudskosten:

Totale kosten

Benzine Auto

€ 1,95

1 op 13 

1.153,85 liter

€ 2.250,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 3.350,00

EV – zonnepanelen 

n.v.t.

5,55 kWh per KM

2.702,70 kWh

€ 0,00

€ 216,22

€ 0,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 766,22

EV – variabel contract

€ 0,75

5,55 kWh per KM

2.702,70 kWH

€ 1.824,32

€ 216,22

€ 0,00

€ 250,00

n.v.t.

€ 2.290,54

EV – openbaar laden

€ 0,60

5,55 kWh per KM

2.707,70 kWh

€ 1.459,46

€ 216,22

€ 0,00

€ 250,00

n.v.t.

€ 1.925,68

Stroomprijs:

Gemiddeld verbruik:

Benodigde kWh per jaar:

Laadkosten:

10% snelladen onderweg:

Motorrijtuigenbelasting: 

Onderhoudskosten:

Afschrijving zonnepanelen:
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Genesis: 
het luxepaardje  
van Hyundai

Ultieme luxe en een extreem hoog afwerkingsniveau. Dat is waar het luxemerk van Hyundai voor staat. 

Het is een aanvulling voor het premiumsegment. We konden in 2008 al even kennis maken met deze  

luxe via de achterwiel aangedreven Hyundai Genesis Coupé. Sinds 2015 is het een zelfstandig merk.

Premiumauto van het jaar 2022
Het merk is al heel populair in de Verenigde Staten. 

Dat succes smaakt natuurlijk naar meer.  

Sinds afgelopen jaar is Genesis daarom ook 

verkrijgbaar in Europa. En dat is niet onopgemerkt 

gebleven. De GV60 is bij de introductie meteen 

uitgeroepen tot premium auto van het jaar. 

Verkrijgbaar bij Autogroep Twente
Autogroep Twente heeft op dit moment de 

beschikking over twee modellen: de elektrische 

topklasse sedan G80 en de GV70 sports SUV. Beide 

topauto’s, die een extreem hoog afwerkingsniveau 

combineren met verfijnde rijeigenschappen en een 

strak design.  

 

Wil jij meer weten over de modellen van dit 

premiummerk? Vraag het één van onze adviseurs. 
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Alle vormen autolease
Zakelijk leasen is niet alleen voor grote bedrijven 

interessant. Zelfs voor kleinere bedrijven of de ZZP’er 

met maar één auto is er altijd een geschikte lease 

oplossing. Als je zakelijk een auto wilt leasen zijn  

er meerdere leasevormen waaruit je kunt kiezen. 

“Welke leasevorm voor jou de beste oplossing is, 

hangt af van jouw specifieke wensen en situatie”, 

geeft Rita aan. “Of je nu een auto nodig hebt voor 

3 weken of voor een langere tijd, het kan allemaal!” 

Alles in eigen beheer
Met het aanbieden van alle vormen lease, 

is Autolease Twente absoluut niet uniek. 

Onderscheidend is wel dat Autolease Twente 

het gehele leaseproces in eigen beheer heeft. 

“Van de inkoop tot het onderhoud van jouw 

leaseauto. En alles wat daar tussenin zit. 

Dat maakt ons ongelooflijk flexibel”, aldus Rita. 

Bij zakelijke klanten speelt het belang van de 

werkgever. Hij betaalt de rekeningen en heeft per 

bestuurder een budget. Daarnaast speelt ook het 

belang van de bestuurder. Die heeft vaak specifieke 

wensen waar een auto aan moet voldoen. Denk aan 

uitvoering en opties, maar ook aan de bijtelling.  

Autolease Twente is al meer dan 20 jaar actief in Twente met de lease en verhuur van 

personenauto’s, personenbussen en bestelbussen. Zowel voor de zakelijke als particuliere 

markt. Een markt die landelijk gedomineerd wordt door een handvol grote spelers. 

Hoe onderscheidt Autolease Twente zich tussen de grote jongens? 

We vroegen het aan Rita Ligtenbarg, hoofd contractbeheer bij Autolease Twente.

de Twentse 
leasespecialist

Autolease Twente: 

“Door onze flexibiliteit kunnen we in nagenoeg alle 

gevallen een oplossing op maat bieden die zowel 

bestuurder als opdrachtgever tevredenstelt. Die 

ruimte is er bij grote leasemaatschappijen vaak niet.”

Merkonafhankelijk
Daar waar Autogroep Twente als dealerbedrijf een 

sterke focus op Hyundai heeft, is Autolease Twente 

absoluut merkonafhankelijk. “We leveren elk merk 

en model, in elke prijsklasse.” Autolease Twente 

beschikt over een eigen importkanaal. Dat maakt 

het makkelijker om specifieke wensen van klanten 

te vervullen. “Met regelmaat gaan we op zoek naar 

dat ene model in die speciale uitvoering.” 

Persoonlijk contact & Meedenken met de klant
Autolease Twente wil graag dicht bij haar klanten 

staan. Persoonlijk contact en weten met wie je zaken 

doet staan daarbij voorop. “We willen onze klanten 

écht kennen en weten wat er speelt. 

Dat maakt het ook makkelijk om hulp te bieden 

als een klant het tijdelijk financieel even wat minder 

heeft.“ Niet voor niets komt het overgrote deel van 

de klantenkring uit Twente. “Een bewuste keuze. 

Je klant kennen en een persoonlijke oplossing op 

maat kunnen bieden. Dat is voor ons ook flexibiliteit.”

Als hoofd contractbeheer houdt Rita zich dagelijks 
bezig met alle randzaken rondom de leasecontracten. 

Als “spin in het web” is ze betrokken bij zo’n beetje alles  

rondom een leaseauto. Voor de klanten is contractbeheer 

eigenlijk onzichtbaar. “Als alles goed gaat, heb je namelijk  

nooit met ons van doen.” Desondanks is contractbeheer 

misschien wel de belangrijkste afdeling binnen het bedrijf.  

“Wij zorgen ervoor dat alles goed gedocumenteerd wordt.  

Zo hebben we richting de financier, maar ook onze eigen 

klanten alles goed op orde. We weten precies wat er wel  

en niet kan. Gaat er onverhoopt toch iets mis met de  

klant dan kunnen we daardoor snel schakelen  

en meedenken in oplossingen.”

Meer weten 
over ons? 

Scan de QRcode

We leveren elk 
merk en model, 

in elke prijsklasse
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EV’s in alle soorten en maten
De allereerste elektrische auto’s waren voornamelijk 

hatchbacks of cross-overs zoals de KONA Electric. 

Langzaam maar zeker komen er meerdere 

carrosserievarianten bij, vooral in het luxere segment. 

Tesla heeft al tijden de Model S en Model Y. Mercedes 

de EQS en de EQE en recent presenteerde Volvo  

met de EX90 haar eerste volledig elektrische SUV.  

Met nu de IONIQ 6 en in de toekomst de IONIQ 7  

(ook een elektrische SUV) hoopt Hyundai de 

concurrentie het nakijken te geven. 

Gestroomlijnde en efficiënte EV
De Hyundai IONIQ 6 is het lage broertje van de  

IONIQ 5. Deze nieuwe EV heeft een compleet ander, 

maar minstens zo uitgesproken design. De auto is 

veel ronder en heeft een opvallende achterkant.  

Hyundai heeft met de komst van de IONIQ 5 stevig ingezet op de EV-markt. De eerste successen 

daarvan zijn al zichtbaar. Met de gloednieuwe IONIQ 6 hoopt Hyundai die lijn voort te zetten.  

Daar waar de IONIQ 5 nogal hoekig en fors is vormgegeven, is de IONIQ 6 veel ronder en lager.  

We durven wel te stellen dat dit nieuwe paradepaardje van Hyundai minstens zo extravagant  

is vormgegeven. Reikhalzend kijken we uit naar het eerste exemplaar van deze nieuwe EV in  

onze showroom.

Hyundai IONIQ 6
leverbaar vanaf februari 2023

Het gladde en gestroomlijnde design 

is bovendien super efficiënt. Volgens 

de WLTP rijd je met achterwiel 

aangedreven versie met 18-inch wielen, 

maar liefst 614 KM. 

Net als de IONIQ 5, is ook de IONIQ 6 

uitgerust met 800 volt batterijen. 

Daardoor kun je sneller opladen  

dan de gemiddelde elektrische auto. 

In een kwartiertje snelladen kun je 

tot 351 kilometer rijbereik bijladen. 

NIEUW!  
De IONIQ 6

Sneller opladen 
dan de gemiddelde 
elektrische auto

Voor de snelle beslissers is de IONIQ 6 First Edition nu te bestellen.  

De overige uitvoeringen verwachten we vanaf februari bij ons in de showroom.
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Naar het  
Van Gogh Museum 

Hyundai, partner van het Van Gogh Museum

Vanuit een gedeelde passie voor kunst, natuur en design 

is Hyundai al ruim 7 jaar partner van het Van Gogh Museum 

in Amsterdam. Duurzaamheid is bovendien een thema dat 

de twee partijen met elkaar verbindt.

met Autogroep Twente

Focus op Duurzaamheid & Toegankelijkheid
Duurzaamheid en toegankelijkheid zijn voor zowel Hyundai als het Van Gogh Museum twee belangrijke thema’s. 

Het Van Gogh wil het duurzaamste museum ter wereld worden, terwijl Hyundai het meest groene automerk ter 

wereld wil worden. Door op een duurzame manier de kunst én het verhaal van Vincent van Gogh naar de mensen 

toe te brengen, draagt Hyundai bij aan een toegankelijker museum. 

Onderdeel van deze samenwerking zijn twee in van Goghs meesterwerken gehulde IONIQ 5’s. Met deze kleurrijke 

en opvallende EV’s rijdt het museum het hele land door met het leven en de kunst van Vincent van Gogh. 

Win kaarten voor het Van Gogh Museum
Altijd al de meesterwerken van een van ’s lands grootste kunstenaars in het echt willen zien? Maak dan nu kans 

op 2 vrijkaarten. Als Hyundai dealer mogen we maar liefst 5 x 2 kaarten voor het Van Gogh Museum weggeven. 

Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is het beantwoorden van de 5 quizvragen over van Gogh. Onder de 

inzendingen van de juiste antwoorden verloten we de vrijkaarten. 

Wil jij kaarten winnen? 
Scan de QR-code en beantwoord 
de 5 quizvragen over van Gogh. Scan

en doe mee!
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Bloedverwanten:  
de BAYON en i20
Occasiontest

De Hyundai i20
De i20 is in deze generatie sinds 2020 op de markt. 

In zijn oorsprong gaat dit model al terug naar 2008. 

Hij werd als vervanger van de Getz op de markt 

gebracht. Bij de introductie van de laatste generatie 

i20 maakten de brave lijnen van zijn voorganger, 

plaats voor een zeer uitgesproken design. Het model 

groeide ook in de breedte. Daardoor staat er nu een 

uitgesproken sportief model voor ons. En dan te 

bekennen dat er ook nog een extra sportieve N-line 

van de i20 beschikbaar is.

i20 nu ook als mild-hybride
De mild-hybride techniek van Hyundai is ook naar de 

i20 gebracht. Onder de kofferruimte, waar je vroeger 

nog een reservewiel kwijt kon, ligt nu de batterij van 

het 48 volt hybride pakket. De startmotor en dynamo 

zijn vervangen door een grotere dynamo. Die neemt 

het werk van de startmotor over.  

Zelfstandig elektrisch rijden kun je niet met de i20, 

maar de remenergie wordt wel terug geleverd aan 

de batterij. Bij het accelereren helpt de dynamo met 

maximaal 15 pk mee om zo de auto weer op snelheid 

te brengen. Slim bedacht en niet onbelangrijk, veel 

goedkoper dan een full-hybrid systeem.  

Ze ogen totaal verschillend. Toch hebben de i20 en BAYON meer met elkaar gemeen dan je op basis  

van het uiterlijk zou verwachten. Ze rollen van dezelfde band in de Hyundai fabriek in Istanboel.  

Ze delen onderhuids ook veel techniek. Het dashboard in de BAYON is zelfs volledig overgenomen  

uit de i20. In dit magazine kijken we naar de verschillen en welke jij het beste kunt kiezen.

Aan die slimme techniek zit de bekende 1.0 T-GDI 

motor gekoppeld die bij de handgeschakelde versie 

100 pk levert. Bij de automaat is dezelfde motor goed 

voor 120 pk. Voor de mensen die het liever wat rustiger 

aan doen is er ook de 1.2liter 4-cilinder motor zonder 

turbo of hybridehulp. 

 

De Hyundai BAYON
De BAYON is vernoemd naar het franse 

vissersplaatsje Bayonne. Hyundai heeft in 2019 de 

ix20 uit het leveringsprogramma geschrapt. Daarmee 

ontstond in feite een gat tussen de i20 en de KONA. 

Met de BAYON wil Hyundai dit gat weer opvullen. 

 

Ten opzichte van de i20, is de BAYON 16 centimeter 

langer en 5 centimeter hoger. Mede hierdoor is de 

kofferbak ruim 60 liter groter. De familieband met  

de i20 zie je terug in de breedte en wielbasis. Die is  

tot op de millimeter gelijk aan de i20.  

De BAYON is vernoemd 
naar het franse 

vissersplaatsje Bayonne
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De BAYON beschikt over dezelfde 1.0 TGDi mild-

hybride motor als de i20. Daar kunnen we dus kort 

over zijn. De 1.2 liter motor uit de i20 is in de BAYON  

niet leverbaar. 

De rijtest met de i20
Dan de weg op, eerst in de i20. We vinden 

makkelijk een fijne zitpositie. Na het omdraaien 

van de contactsleutel gebeurt er echter niets. 

De 6-versnellingsbak in deze auto is een IMT, 

een zogenaamde intelligente handgeschakelde 

transmissie.  

 

Deze ontkoppelt zelf als hij merkt dat het gunstiger is 

om uit te vieren bijvoorbeeld. Daardoor kun je de auto 

alleen starten in de vrij met de koppeling helemaal 

ingetrapt. Het kenmerkende geluid van de startmotor 

ontbreekt wanneer we dit wel doen. De dynamo zorgt 

er geruisloos voor dat de motor aan het werk gaat. 

Dit is een groot verschil met de vorige i20, waarbij 

de 3 cilinder niet een van de stilste was. 

 

Voor ons zien we, geheel in lijn met de huidige mode, 

een volledig digitaal instrumentarium en groot 

multimediascherm dat in de luxere varianten nog iets 

groter is en voorzien van Bluelink. De ergonomie is 

top. Je vindt zo de belangrijkste zaken en rijdt zo weg. 

Een minder sterk punt is de kwaliteit van de gebruikte 

materialen. Het functioneert allemaal prima. 

Je kijkt echter wel uit over een dashboard dat niet 

van het allermooiste kunststof is gemaakt. 

Alhoewel de zitpositie en het uiterlijk best sportief  

zijn, is het rijgedrag vooral comfortabel.  

 

Het is stil aan boord en de besturing is prettig maar 

niet heel scherp. Deze i20 voelt als een klasse groter. 

Iemand die nu in een i30 rijdt zal qua comfort geen 

offers hoeven te doen. Dat geeft wel aan dat de 

stappen die gemaakt worden in dit segment best 

groot zijn. Het ruimteaanbod is voor deze klasse 

prima, maar realiseer je wel dat dit een B-segment 

auto is. Achterin kunnen 2 volwassenen goed zitten 

maar of je alle bagage voor 4 volwassenen voor je 

vakantie ook meekrijgt, is nog maar de vraag.

De BAYON beter bekeken
De vraagt dringt zich op of de BAYON eigenlijk niet 

gewoon een overbodige auto is. Veel is namelijk 

hetzelfde als in de i20. En ook de BAYON gedraagt 

zich op de weg als een comfortabele metgezel. 

Hyundai is er wel in geslaagd om aan de buitenkant 

de technische verwantschap te verbergen. 

 

De BAYON heeft een front dat met zijn smalle 

koplampen een beetje aan de KONA doet denken. 

De KONA staat echter op een totaal ander platform. 

De BAYON is het  
verstandige broertje  
van de sportieve i20

Hij is veel breder en ook een stukje duurder. 

De achterzijde is origineel vormgegeven. Al zal niet 

iedereen het mooi vinden, origineel is het wel. 

Wat wel echt anders is als bij de i20, is de zitpositie. 

Mensen die nu in een ix20 rijden zullen de BAYON 

meer waarderen. Je zit een stukje hoger en hebt een 

makkelijkere in- en uitstap. In vergelijking met de i20 

beschikt de BAYON over dezelfde motor, hetzelfde 

dashboard en nagenoeg dezelfde uitrusting. 

Zaken die prima zijn bij de i20 worden zo geleend 

voor de BAYON, en toch bereikt Hyundai met dit 

model een compleet andere doelgroep. Slim, want 

de ontwikkeling van een nieuw model is duur en 

die kosten zullen terugverdiend moeten worden. 

De concurrentie van de i20 en BAYON
Ook hier een duidelijk onderscheid, de i20 bevindt 

zich in het felbevochten B-segment. Ieder zichzelf 

respecterend merk heeft hier een aanbieding en de 

fabrikanten vechten elkaar de tent uit voor de gunst 

van de koper. Hoe anders is dat bij de BAYON.  

Door zijn hogere carrosserie ontstijgt hij het 

B-segment, maar veel van zijn concurrenten in de 

klasse van de KONA zijn een stuk duurder. De Kia 

Stonic komt nog het meest in de buurt. Maar auto’s 

als de Captur en VW T-Cross zijn meer SUV en 

meteen een stuk duurder.

De voorwaarden
Beide auto’s in deze test zijn gebruikt, maar wel 

van 2022. Met recht zo goed als nieuw dus.

De i20 kost € 20.950,-. De BAYON is 2.000 euro 

duurder. Daarmee zijn ze beide bijna 3.500 euro 

voordeliger dan een nieuwe. 

Het moet wel raar lopen, wil een jong gebruikte auto 

geen betere investering zijn dan een hagelnieuwe. 

De fabrieksgarantie is nog jaren van toepassing. 

Aangezien beide auto’s over dezelfde techniek 

beschikken, zit daar ook geen verschil in. 

Toch denk ik niet dat veel mensen zullen twijfelen 

tussen deze twee modellen. Daarvoor is de doelgroep 

te verschillend. De BAYON is het verstandige broertje 

van de sportieve i20. Net iets praktischer met de wat 

grotere binnen- en kofferruime met bovendien een 

prettige instap. De i20 biedt meer (visueel) plezier 

en is wat voordeliger in aanschaf. Een DNA test is 

niet nodig. Ze zijn duidelijk familie, maar zeker geen 

eeneiige tweeling. Voor welke kies jij?
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apps & gadgets  
voor onderweg

Nee, we gaan je hier niet stimuleren 

om tijdens het rijden jouw mobiel te 

gebruiken. Iedereen weet immers dat 

dit levensgevaarlijk is. En dan hebben 

we het nog niet eens over de boetes 

die je ervoor krijgt.

Wel delen we graag een aantal 

apps die handig zijn voor onderweg. 

Handig als je stilstaat of handig 

omdat ze handsfree en veilig 

onderweg te gebruiken zijn.

De beste

   Parkmobile

Wil je parkeren in een stadscentrum, dan 

moet je meestal wel betalen voor het 

parkeren. Lastig is dat je niet altijd weet 

hoelang je ergens blijft. Dus gooi je maar 

wat extra geld in de parkeermeter.  

Niets is zo vervelend als een boete achteraf. 

Met de Parkmobile app is dit verleden tijd. 

Het werkt simpel: parkeer je auto in één 

van de ruim 185 bij Parkmobile aangesloten 

steden. Of in één van de 120 parkeergarages. 

Starten en stoppen van een parkeeractie 

gaat eenvoudig via de app. De gemaakte 

parkeerkosten worden maandelijks 

afgerekend. 

   Flitsmeister ONE & Flitsmeister TWO

Vergeet jij ook altijd de app Flitsmeister aan te zetten? Daar hebben ze iets op gevonden. Met de Flitsmeister ONE en 

Flitsmeister TWO hoef je nooit meer de app aan te zetten. Met dit kleine kastje dat je eenvoudig in jouw auto installeert, 

start de app voortaan automatisch op zodra je in de auto stapt. Zo mis je nooit meer een waarschuwing. 

   ANWB Onderweg

Zoek je een app die alles in zich heeft voor 

onderweg? Dan is de ANWB Onderweg app 

zeker een aanrader. Navigeren, goedkoper 

mobiel parkeren, laadpalen of tankstations 

zoeken inclusief brandstofprijzen?  

De ANWB Onderweg app heeft het allemaal. 

Ook in het geval van pech kun je direct de 

Wegenwacht contacten via de app.

   Kilowatt

Hoe lang moet ik mijn elektrische auto opladen? De volledig 

Nederlandse app Kilowatt geeft je antwoord op die vraag. 

Elke elektrische auto heeft z’n eigen laadcurve. Die bepaalt 

wat de maximale laadsnelheid is bij een bepaald batterij 

percentage. Jouw auto bepaalt namelijk de laadtijd, niet de 

laadpaal. Kilowatt heeft de laadcurve van veel elektrische auto’s 

ingebouwd. Je stelt in hoe vol je batterij nu is, hoe vol je hem 

graag wil hebben en aan welk type laadpaal je staat.  

De app berekent dan aan de hand van je laadcurve hoe lang 

het ongeveer moet duren met een warme batterij.

   Waze

Oorspronkelijk is Waze een navigatie app, 

maar inmiddels is het een combinatie van 

meerdere apps geworden. Je kunt er nog altijd 

mee navigeren, maar Waze geeft ook aan wat 

de huidige brandstofprijzen zijn. Daarnaast 

geeft Waze tijdens het navigeren files, 

wegwerkzaamheden en snelheidscontroles 

weer. Omdat Waze gestuurd is op basis van 

realtime informatie van alle gebruikers, is die 

informatie een stuk accurater dan de info in 

bijvoorbeeld Google Maps.

   Flitsmeister

Flitsmeister is dé app voor het voorkomen van verkeersboetes. 

Maar wist je dat deze app nog meer functies heeft?  

 

De app kent onder andere de volgende functies:

•  Word gewaarschuwd voor flitsers, flitspalen en trajectcontroles

•  Word gewaarschuwd voor naderende ambulances

•  Ontwijk files en weet waarom je stil staat

•  Vermijd incidenten, ongevallen en stilstaande voertuigen

•  Navigeren

•  Betaald parkeren

•  Ritregistratie

Al met al een zeer complete app voor onderweg.  

Wel zijn sommige functies alleen beschikbaar in 

de betaalde PRO versie van de app.

   Parkopedia

Nooit meer zoeken naar een parkeerplek. Dat is de ambitie van  

deze parkeer encyclopedie. De app bied je de volgende opties:

• Vind een parkeerplaats in de buurt

• Krijg een routebeschrijving direct naar de parkeerplaats

• Bekijk live parkeerbeschikbaarheid

• Zie openingstijden, tarieven

Parkopedia werkt in meerdere landen en beschikt over maar liefst  

38 miljoen geregistreerde parkeerplekken. 
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Reiskostenvergoeding wordt verhoogd
Ja, je leest het goed. Anno 2023 gaat de onbelaste 

reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per 

zakelijke kilometer. In 2024 stijgt dit verder naar € 0,22.

Thuiswerkvergoeding stijgt
Goed nieuws voor de thuiswerkers onder ons. 

De thuiswerkvergoeding wordt namelijk verhoogd  

van € 2,- naar € 2,13 per thuisgewerkte dag. 

Wanneer je kiest voor deze vergoeding, mag je op 

de thuiswerkdag geen gebruik mag maken van de 

vrijgestelde reiskostenvergoeding voor woon-werk 

kilometers. Op dagen dat je naar kantoor gaat mag 

dit uiteraard wel.  

Prinsjesdag 2022 ligt alweer een tijdje achter ons. Dit jaar zijn er een paar grote veranderingen 

voor de toekomst van mobiliteit gepresenteerd. Onderstaand geven we je een kort overzicht 

van de belangrijkste wijzigingen.

Dit gaat er volgend  
jaar veranderen

Grijskentekenregeling wordt opgeheven
Het is een flinke tegenvaller voor vrijwel iedere 

ondernemer: de grijskentekenregeling gaat per 

1 januari 2025 van de tafel. Vanaf 2023 wordt 

er betaald op basis van de CO2-uitstoot van de 

bestelauto. Vanaf 2025 is een eigenaar van een 

bestelauto op brandstof per gram CO2-uitstoot 

€ 66,91 kwijt. Deze kosten gelden niet voor 

ondernemers tot 2025 door de nog geldende 

grijskentekenregeling. Bij volledig elektrische 

bestelauto’s betalen ondernemers geen BPM. 

Dit maakt elektrisch rijden vanaf 2025 erg voordelig.

Momenteel wordt BPM betaald bij de tenaamstelling 

van de bestelauto. Dit verandert naar het moment 

van inschrijving in het kentekenregister.  

Een vrijstelling, zoals de gehandicaptenregeling, 

maakt per saldo geen verschil. Zonder vrijstelling 

kunnen hier uitzonderingen op zijn. 

Motorrijtuigenbelasting van bestelauto’s stijgt
Per 2025 stijgt de motorrijtuigenbelasting voor 

bestelauto’s met 15%. Vanaf 2026 wordt dit nog 

eens 6,96% hoger.

Verhoging brandstofaccijns verschoven
De accijns op brandstoffen blijven momenteel 

hetzelfde. De geplande verhoging wordt verschoven 

naar 1 juli 2023. Momenteel is het vaste bedrag per 

liter benzine 83,2 cent, diesel 53,6 cent en op LPG 

19,9 cent door een doorgevoerde verlaging.

Bijtellingsregeling verandert
De bijtellingsregeling voor volledig elektrische 

auto’s verandert vanaf 2023 naar 16% over de 

eerste € 30.000. Daarboven wordt 22% bijtelling 

gerekend. Voor zonnecel- of waterstofauto’s geldt 

een 16% bijtellingspercentage over de gehele 

cataloguswaarde. Voor andere voertuigen verandert 

niets, wat betekent dat de bijtelling 22% blijft.

 
Subsidie elektrische personenauto’s
Particuliere automobilisten die in 2023 kiezen voor 

een elektrische auto, kunnen gebruik maken van 

Subsidie Elektrische Personenauto’s (ook wel SEPP). 

Deze subsidie geldt bij de aanschaf van een nieuwe 

of gebruikte 100% elektrische auto. In 2023 bedraagt 

de SEPP voor nieuwe auto’s € 2.950,-.  

Voor gebruikte auto’s blijft deze gelijk aan 2022.  

Dit komt neer op € 2.000,- 

Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl 
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Brutale uitdagers
Honda Civic Type-R GT  
Hyundai i30 N2 Performance

Ja, je moet over een fikse portie zelfbeheersing beschikken als je dagelijkse kilometers in één  

van deze auto’s maakt, want met hun vracht aan paardenkrachten en newtonmeters dagen  

de Civic Type R GT en i30 N Performance je continu uit. Maar als de gelegenheid zich voordoet,  

is het volop genieten.

Onlangs heeft Autoweek twee van onze auto’s getest voor het magazine. 

Hier een samenvatting van hun bevindingen. 

Bij de snelle auto’s in het uitdunnende woud van hete 

hatchbacks denken de meeste mensen aan de Golf 

GTI, die we als de trendsetter kunnen zien. Inmiddels 

hebben veel merken het strijdtoneel in dit segment 

alweer verlaten, hoewel Ford en Volkswagen nog 

altijd een rappe versie van hun hatchbacks in de 

prijslijsten laten staan. De Koreaanse merken hebben 

eerst heel lang aan hun zelfvertrouwen moeten 

werken om de GTI-arena te betreden, maar in 2017 

is het dan zo ver en presenteert Hyundai vol trots de 

i30 N. Dan is er nog het Japanse Honda, dat iets meer 

dan twintig jaar geleden al de eerste Civic Type-R 

presenteerde, met een 200 pk sterke viercilinder. 

Je rijbewijs
De Civic Type-R die we nu rijden, heeft met zijn  

310 pk meer dan twee keer zoveel vermogen als die 

Civic 1.6 en dat is te merken ook. En te zien: hij oogt 

woest en strijdlustig. Je zou bijna denken dat de 

vorige eigenaar een bezoekje aan een tuner heeft 

gebracht (wat niet het geval is, zo horen we), want bij 

voluit accelereren vanuit lage snelheid slaat het stuur 

bijna uit je handen. Het is echt krankzinnig hoe de 

Honda zichzelf lanceert.  

Eigenlijk moet je na de tweede versnelling al stoppen 

met accelereren, als je rijbewijs je tenminste lief is. 

Maar ja, als de invoegstrook leeg is en de snelweg 

niet al te druk, verdwijnt bij ons elke vorm van 

zelfbeheersing.  

Als een kanonskogel knalt de witte Type-R over het 

zwarte asfalt en in je ooghoek zie je de ledjes van  

de schakelindicator telkens rood worden, om aan  

te geven dat je weer moet overschakelen.  

De viercilinder brult van plezier, de naald van de 

centraal geplaatste, grote toerenteller vliegt omhoog. 

De digitale snelheidsmeter geeft een waarde weer  

die je in het ergste geval aan een officier van justitie 

mag gaan uitleggen: we hebben het over twee keer 

de maximumsnelheid zoals die bij daglicht geldt!  

Het verstand zegt nee, maar het vlees is zwak. 

 

Allemachtig, wat een raket is deze Civic! De enige 

manier om zijn potentieel volledig te benutten, is door 

er af en toe mee naar een trackday te gaan of om de 

Nordschleife van de Nürburgring ermee te bezoeken. 

Rijd je op de openbare weg, druk dan in elk geval niet 

op de R-knop links van het stuur. Dat maakt het iets 

gemakkelijker om je in te houden.  

 

 

 

 

Als een kanonskogel  
knalt de witte Type-R over 

het zwarte asfalt

 22 Autogroep Twente Winter magazine Autogroep Twente Winter magazine  23



We kennen snelle Honda’s vooral van de extreem 

hoogtoerige VTEC-motoren, met als hoogtepunt 

de tweeliter viercilinder van de S2000, die bij 8.300 

toeren 240 pk levert. Van een turbo moest het merk 

niets weten, even los van de CX 500, een motorfiets 

uit de jaren 80. Met de Type-R kwam daarin in 2015 

verandering. De nieuwste Civic is er alleen nog met 

een hybride aandrijflijn. Overigens weet de snelste 

Civic niet alleen tijdens het accelereren te overtuigen, 

ook in bochten toont hij zijn talent.  

 

Kort na de introductie verpulverde de Honda het 

Ring-record van de Mégane RS en als we tijdens 

onze test een lange doordraaier van de ene snelweg 

naar de andere pakken, bewijst het onderstel zijn 

kwaliteiten. Hoe meer gas je geeft tijdens het verloop 

van de bocht, hoe steviger de wielen zich in het asfalt 

vastklauwen. Net als de Hyundai i30 N heeft de Civic 

een sperdifferentieel en dat komt de grip ten goede.  

In de rijmodus R is de gasrespons heftiger, de 

besturing scherper en de demping straffer.  

Het maakt de Type-R tot een hardcore gooi- en 

smijtauto, die niets liever wil dan heel hard gaan. 

De motor laat via het uitlaatsysteem goed van zich 

horen. Het schakelen gaat fenomenaal fijn met het 

korte pookje en de overbrengingen sluiten perfect 

op elkaar aan. Het is domweg genieten. Honda heeft 

geen compromissen willen sluiten. Slechts met het 

deactiveren van de R-stand maak je de straatvechter 

iets milder van aard.

Albert Biermann
De Koreaanse ‘GTI’ ziet er een stuk minder wild uit  

dan de Japanse, maar dankzij de kleur valt hij toch 

nog wat meer op dan de doorsnee auto. Net als de 

Honda rolt ook de Hyundai op 19-inch wielen.  

De i30 N is er met 250 pk, terwijl de N2 tot 75 pk komt. 

Die snelste rijden wij nu. Dat Performancepakket 

omvat onder meer grotere wielen, meer pk’s, betere 

remmen, een uitlaat met kleppen (en dus meer 

herrie) en een elektronisch aangestuurd mechanisch 

sperdifferentieel. 

Het stuur heeft twee toetsen die het rijplezier kunnen 

verhogen: op de ene staat ‘Drive mode’ en op de 

andere de letter N. Die staat voor Nürburgring, 

het circuit waar Hyundai een testcentrum heeft. 

In principe zet die N alles naar Sport+, maar via 

een menu kun je ook voor een gepersonaliseerde 

variant kiezen en zaken als stuurgevoel, gasrespons, 

uitlaatgeluid, de werking van het sperdifferentieel  

en de strafheid van de schokdempers instellen. 

Mocht je je twijfels hebben over de kwaliteit van het 

onderstel, weet dan dat niemand minder dan Albert 

Biermann – de man die voorheen werkte bij BMW 

Motorsport – de projectleider was. Op de Ring was 

de i30 N maar vijftien seconden langzamer dan de 

Type-R. Kortom, Hyundai is allesbehalve over een 

nacht ijs gegaan voordat het de strijd aanging met  

de snelste en lekkerste hatchbacks van deze wereld. 

En dat zonder ze af te troeven met idioot veel 

vermogen omdat vooral een spontane gasrespons 

en een soepele vermogens opbouw centraal stonden, 

naast natuurlijk een topklasse-onderstel. 

In eerste instantie is de N minder opwindend dan de 

R, totdat je voor een andere rijmodus kiest. Dan begint 

meteen de motor harder te grommen en is een kleine 

tik op het gaspedaal al genoeg om de naald van de 

toerenteller omhoog te laten schieten. Als we ruim 

baan hebben, trappen we de Hyundai op zijn staart 

en dat wordt beantwoord met een geweldig geluid  

en heel grote stappen voorwaarts. 

 

Dan maar door naar de N-modus, waarna de 

toch al sportieve i30 verandert in een knetterharde 

en luid brullende pretmachine. Bij gas loslaten 

ploft de uitlaat, bij terugschakelen geeft de 

motor automatisch een beetje tussengas en in 

de overboost-functie is er kortstondig 378 Nm 

beschikbaar. Het goed doseerbare en al snel 

beschikbare koppel maakt indruk. Net als het 

onderstel, ook al doen de vierseizoenenbanden in 

dit geval een beetje afbreuk aan de grip die een stel 

plakkerige zomerbanden normaal gesproken bieden. 

Maar dat neemt niet weg dat het echt een mieters 

goed sturende auto is, met een indrukwekkende 

hoeveelheid grip en tractie.  

De handgeschakelde zesbak schakelt met minder 

precisie dan die van de Civic en de pook staat een 

stukje lager. In combinatie met de iets te hoge 

zitpositie heb je daardoor wat minder dat echte 

sportautogevoel. Maar goed, de rijeigenschappen 

weten dat ruimschoots te compenseren.  

De toerenteller heeft rode ledjes die je helpen om  

het ideale schakelmoment te kiezen. En wil je het 

eens rustig aan doen, dan zet je hem in Eco en rijdt  

de N als een brave i30. Nou ja, zo ongeveer dan.

Nieuw niet meer te betalen
Kijken we naar het aanbod van nieuwe hot 

hatchbacks, dan valt op dat de spoeling dunner 

wordt en de prijzen hoger: voor een Golf GTI mag je  

al 55 mille overmaken. Andere pk-monsters zijn de 

BMW 128ti en de Ford Focus 2.3 ST en ook daarvan 

zijn de tarieven niet mals. 

De Civic Type-R is momenteel nieuw niet meer 

leverbaar, maar een nieuwe (GT) kostte een paar jaar 

geleden € 63.500. In 2023 komt de volgende Type-R 

op basis van de elfde generatie Civic op de markt, 

met 330 pk. De i30 N is van de Nederlandse prijslijst 

verdwenen en voor de uitvoering die wij rijden, moest 

je in 2020 € 55.000 betalen. 

Dat de testauto relatief voordelig is, heeft met de 

kilometerstand te maken. Er is de afgelopen drie 

jaar aardig mee doorgereden, maar je hebt nog 

tot februari 2024 volledige fabrieksgarantie, want 

Hyundai kent geen maximaal aantal kilometers. 

Dat de i30 de jongere auto is, zie je aan zaken als de 

knieairbag voor de bestuurder, zijairbags achter en 

het infotainmentsysteem, dat geschikt is voor Apple 

CarPlay en Android Auto. Beide auto’s hebben lane 

assist (alleen een waarschuwing, geen stuuringreep) 

en de Honda heeft ook nog dodehoekdetectie.

Een kleine tik op het 
gaspedaal is al genoeg om 

de naald van de toerenteller 
omhoog te laten schieten 
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1.500 euro?
Wat koop je voor 

Allereerst: waarom verkoopt Autogroep Twente 
eigenlijk geen auto’s in deze prijsklasse? 
Het antwoord is even simpel als hoopgevend  
voor de rest van dit artikel. Het is bijna niet mogelijk 
om een goede auto in deze prijsklasse te kopen. 
Heus, er zijn positieve uitzonderingen. Maar dan  
nog mag het verwachtingspatroon niet hetzelfde 
zijn als in een hoger segment.

Speuren op Marktplaats 
Vol goede moed openen we de Marktplaats app.  

Dat is toch wel dé plek voor auto’s in deze prijsklasse. 

We filteren onze zoekopdracht op max. 25 kilometer 

rondom Hengelo. Als je namelijk niet oppast, slikt de 

reis naar de autohandelaar zomaar 

5 tot 10% van je budget op.

 

Het aanbod is meer dan 300 auto’s. Keuze genoeg 

dus! De meeste auto’s zijn doorgaans een jaar 

of 20 oud. Sommige staan uitgebreid met uitleg 

geadverteerd maar er zijn er ook enkele waarbij  

de verkoper niet eens de moeite heeft genomen om 

een foto van de voorkant te maken. Dat terwijl een 

autoadvertentie op Marktplaats al snel 50 euro kost. 

Goedkoop is duurkoop? 
De goedkoopste auto is een Ford Focus van 2001, 

met ruim 320.000 kilometer levenservaring. De tekst 

vermeldt met koeienletters dat we zeker niet mogen 

gaan bieden. Niet dat we dat al van plan waren.  

Nog minder dan 350 euro betalen voor een auto?  

De APK is nog 2 hele dagen geldig. Je hoeft geen 

volleerd automonteur te zijn, om te zien dat de Focus 

niet zomaar even een nieuwe APK gaat krijgen. 

Voor de rest is het beeld dat deze auto oproept 

vooral deprimerend. Alles aan deze auto straalt 

vermoeidheid uit. De uitgezakte stoelen, het gapende 

gat in het dashboard waar ooit de radio/CD speler 

heeft gezeten en vooral de tegenzin die de motor 

tentoonspreidt als je hem probeert te starten.  

Deze auto moeten we geen nieuwe APK meer 

aandoen, maar uit zijn lijden verlossen. De prijs  

klopt wel. Het is niets, maar het kost dan ook bijna 

niets. Tijd om verder te kijken. 

 

Verder kijkend zien we snel de prijzen oplopen naar 

een kleine duizend euro. 950 euro lijkt een beetje  

de standaardprijs te zijn. Let op: bij veel auto’s zijn  

de bedragen geen vraagprijs, maar een aanbetaling. 

Hier hebben we zin in! Wij worden dagelijks verwend met de nieuwste modellen om ons heen,  

maar wat koop je nou eigenlijk met een klein budget? De winter komt eraan. Wellicht zoek jij een 

autootje waar je mooi de winter mee doorkomt? Het wordt een zoektocht langs wonderlijke plekjes.

Geen idee wat garages daarmee proberen te 

bereiken, maar die vallen dus af. 

Jaguar X-type met addertjes onder het gras 
Alles komt voorbij. Voornamelijk klein spul zoals  

een Twingo, Ka en Matiz. We zien een Peugeot 206 

cabrio, Suzuki Liana (wie kent hem nog?) maar  

ook een echte Jaguar X-type voor maar 1.450 euro.  

Als we ons verstand op 0 zouden zetten, dan zouden 

we hier natuurlijk voor gaan. 

De betreffende handelaar roept echter wat 

vraagtekens op. Hij is actief in een gebied waarbij  

de garage eerder voelt als een dekmantel dan als  

een serieuze business. Laten we het erop houden  

dat de klantervaring daar nogal wisselend is. 

De Jaguar heeft voor een diesel ook nog eens 

opmerkelijk weinig kilometers gereden. Hij is 

ingevoerd en toevallig ontbreekt precies dat onder-

houdsboekje, dat enige duidelijkheid over de lage 

kilometerstand zou kunnen geven. Navraag leert  

dat de auto bedoeld is voor export en dat het eigenlijk 

niet de bedoeling is om de auto aan een particulier  

te verkopen. Licht teleurgesteld, maar waarschijnlijk 

veel leed besparend lopen we het terrein weer af. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wordt een Chevy!
Dan toch maar kiezen met het verstand. 

We kiezen een Daewoo, eh… Chevrolet Matiz 

van 2006 met 176.000 kilometer. We vinden 

deze bij Autobedrijf Abouzeid in Enschede. 

Google vermeld een prima klantscore van 

4,6 over meer dan 60 reviews voor deze garage. 

Dus op naar de Poolmansweg.  

 

Met zijn frisse blauwe kleur is deze Matiz in ieder geval 

een sympathieke verschijning. Oké, 176.000 kilometer 

voor het kleine 800 cc motortje is niet weinig.  

Maar realiseer je dat deze auto ook al 16 jaar oud is. 

Dat komt neer op 11.000 kilometer per jaar. Het is dus 

een logische kilometerstand. De onderhoudsboekjes 

zijn aanwezig én ingevuld. In de Matiz vinden we 

stuurbekrachtiging, 2 airbags en elektrische ramen. 

Een airco ontbreekt, maar we hebben wel een radio 

met bluetooth. Zo kun je in elk geval handsfree bellen. 

Afgezien van een paar flink versleten wieldoppen,  

ziet de auto er ook nog best netjes uit. We hebben 

moeite om ons enthousiasme te verbergen. Dit wordt 

ons lot uit de loterij! 

Tijd voor een proefrit dus. De service en kwaliteit van 

autohandelaren in deze prijsklasse verschilt enorm. 

Hier is dat echter geen probleem. We mogen de auto 

zelfs door onze eigen monteurs laten nakijken. Voor  

je het weet rijden we het krappe terrein af richting 

onze garage. 

Ja dat is wel even wennen. Het voelt allemaal niet 

heel degelijk aan. De kleine 3-cilinder motor is veel 

minder geïsoleerd dan de huidige 3-cilinders. Erg vlot 

komt de Matiz ook niet van zijn plek. Maar, hij doet 

wel wat hij moet doen. Hij stuurt licht. Hij schakelt 

met lange slagen en weinig gevoel op, maar wel 

probleemloos. Dit is wel echt een stadsauto.  

Heus, je kunt er de snelweg mee op, maar erg 

vertrouwd is het allemaal niet.  

Dit wordt ons lot  
uit de loterij!
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Waar we nu zo benieuwd naar zijn, hoe is de 

technische staat? Koop je een prima auto voor pak 

een beet een jaar of 2 of koop je andermans ellende? 

De voortekenen zijn in ieder geval niet slecht. 

De kritische blik van onze monteur
Eenmaal op de brug, werpt onze monteur Erik 

Striezenau zijn kritische blik op deze Amerikaan  

met Koreaanse roots. We houden uiteraard rekening 

met de vraagprijs. We kijken dus alleen naar het 

hoogstnoodzakelijke. Ons vooroordeel wordt al 

snel bevestigd. Op onderhoud is de laatste jaren 

flink bezuinigd. De onderhoudsboekjes zijn dan wel 

ingevuld, maar in 2011 voor het laatst, dat is wel erg 

lang geleden. 

Wat vinden we aan de auto zelf?

• Homokineet linksvoor kapot. De kit verraadt al 

dat de aandrijfashoes al eens is opgelapt, maar 

niet gerepareerd.

• Banden voor bevatten droogtescheurtjes,  

het advies is om deze te vervangen.

• Banden achter zijn 2 verschillende soorten. 

Rechtsachter is afgekeurd.

• Roest aan beide dorpels gerepareerd.  

Kwaliteit matig, ze zijn behoorlijk aangeroest.

• Uitlaat slecht, nog wel dicht.

• Ashoes lek.

• Spoorstanghoes lek.

• Distributieriem, geen gegevens bekend.  

Moet iedere 5 jaar of 100.000 kilometer  

worden vervangen)

• Onderhoudsgegevens niet bekend sinds 2011.

• Roest binnenzijde achterklep (af fabriek niet  

goed gespoten).

De binnenkant van de achterklep is in de fabriek niet  

gespoten en roest nu weg.

 

De dappere 3 cilinder is niet sterk, maar functioneert prima.

 

Hier is al een nieuwe dorpel in gelast.

 

Centrale klokken en 2 airbags in de Matiz.

Ons eindoordeel
 

Doe je jezelf een plezier met deze Matiz voor 1.250 

euro? Dat blijft de vraag. Of kun je beter kiezen voor 

het openbaar vervoer of misschien wel private lease?

Die keuze ligt toch vooral aan je toekomstbeeld, 

verwachtingspatroon en een dosis mazzel die je moet 

hebben. Koop je de auto met je laatste spaargeld en 

verwacht je daarmee een goede investering te doen? 

Dan gaan we je teleurstellen. Nee, de auto heeft 

niet voor niets deze prijs. Hij is aan het eind van de 

(technische) levensduur. Het onderhoud gaat (veel) 

geld kosten. Je begint daarbij al op achterstand door 

het gebrek aan onderhoud van de laatste eigenaar. 

Verwacht je investering in deze auto ook niet terug als 

je er ooit weer vanaf wilt. Je investeert in onderhoud, 

puur om de auto in de benen te houden. 

Kies je een bepaald merk voor het betrouwbare 

imago? In deze klasse weegt de staat van onderhoud 

zwaarder. Beter een goed onderhouden auto van 

een iets minder betrouwbaar merk, dan een slecht 

onderhouden auto van een topmerk. 

 

Ben je zelf een beetje handig, heb je inzicht in de  

staat van een occasion en niet bang om een beetje 

risico te lopen? Dan kan het best een goede optie zijn.  

Zeker als je hem betaalbaar kunt laten rijden, dan 

is een occasion in deze prijsklasse de voordeligste 

manier van vervoer. 

 

Heb je nog niet veel gespaard, maar wel een (stabiel) 

inkomen in het verschiet? Dan zouden wij kiezen 

voor private lease. Je rijdt dan zonder risico’s in een 

betrouwbare én veilige auto, zonder dat je eerst de 

volledige investering moet doen. De kans dat je van 

je eerste spaargeld een verkeerd autootje koopt en 

na een half jaar weer een ander exemplaar moet 

kopen is reëel. Dan is het ineens niet zo gunstig meer. 

Openbaar vervoer is de groenste, maar vaak ook de 

duurste optie.

 

Wij hebben ervan genoten, en die Matiz? 

Die heeft inmiddels een nieuw baasje gevonden.

Conclusie van  
onze monteur
Een hele slechte auto is het niet. Je moet 

gewoon veel gaan doen wat de laatste eigenaar 

heeft nagelaten. Met goed onderhoud kom je  

een heel eind. We schatten de kosten hiervoor  

op zo’n 800 euro.
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Zin in een 

Kleur maar in

spelletje?

Wij hebben de muts van de kerstman alvast  
een kleur gegeven. Kleur jij de rest in? 

Vormen en 
kleuren
Tel jij hoeveel stukjes 
er van elke vorm 
zijn? Pas op voor de 
kleuren, die kunnen je 
voor de gek houden! 

Vul je antwoorden 
in de vormen. 

Klaar voor 
de start?
Volg de weg en 
ontdek waar je 
heengaat.

Verbind de punten.

Sudoku

Verbind de punten en kijk  
wat voor tekening ontstaat. 

Zorg ervoor dat in alle 9 rijen, kolommen en vierkanten  
het getal 1 t/m 9 eenmaal voorkomt. 

Start  
hier!
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Maken met de kids 
zandkoekjes
Van zandkoekjes bakken wordt iedereen blij en het recept is ideaal om samen met kinderen 

te maken. Samen het deeg kneden, uitrollen met de deegroller, uitsteken met leuke vormpjes, 

de koekjes met ei bestrijken en het versieren van de gebakken zandkoekjes. Bakken maar! 

Ga je liever 
voor gemak?

Bewaartip

Koop dan een 
pak met mix om 
zandkoekjes te 
maken!

Ingrediënten

Bereiding

Benodigdheden

200 gr bloem
75 gr suiker
1 eieren
1 zakje vanillesuiker
125 gr boter
1 eetlepel koud water

Als de koekjes gebakken zijn, bewaar je 
ze het beste in een afgesloten trommel of 
plastic zak. Leg ze direct na het bakken op 
een rooster om af te koelen en verpak ze 
daarna luchtdicht.

Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Voeg de boter in blokjes en de eidooier toe. Mix tot een 
kruimelig geheel. Voeg dan een eetlepel koud water toe en kneed het deeg met je handen tot een stevige 
bal. Is het nog erg droog, voeg dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje bloem.  
 
Wikkel het deeg in een stuk plastic folie en leg het een half uurtje in de koelkast. Als het deeg koud is dan 
krijg je een extra knapperig resultaat en is het makkelijker te bewerken. Verwarm ondertussen de oven 
alvast op 175 graden.

Haal het deeg uit de koelkast en verwijder de folie. Strooi wat bloem op het aanrechtblad en rol het deeg 
uit met een deegroller. Steek er met een vormpje vormen uit en leg deze op een bakplaat met bakpapier. 
De koekjes lopen niet heel erg uit maar het is wel goed om een beetje ruimte ertussen te houden. 

Bestrijk de koekjes met het losgeklopte ei en bak ze in 15 minuten goudbruin en gaar. Laat de koekjes 
afkoelen op een rooster voordat je ze in een trommel doet of gaat versieren.

Mixer
Bakplaat met bakpapier
Deegroller
Uitsteekvorm

1 uur en 30 minuten
Versier de zandkoekjes 

bijvoorbeeld met 
glazuur van poedersuiker 

en water. Bestrooi ze 
daarna eventueel nog  

met eetbare 
decoratiestrooisels. 
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Terugblik ALT Business Rally
 
Op donderdag 13 oktober 2022 vond  
de allereerste ALT Business Rally plaats. 
Maar liefst 27 equipes streden om eeuwige 
roem. De route bracht de deelnemers via  
het typische Twentse coulisselandschap  
op de mooiste plekken. Onderweg moesten 
er diverse proeven worden gedaan en  
konden er extra punten worden  
verdient met het zoeken  
van letters en foto’s.

Uiteraard werd ook aan de inwendige  
mens gedacht en was er tijdens de 
lunchpauze en het diner voor de deelnemers 
voldoende ruimte voor een kennismaking 
met andere ondernemers. We kijken terug  
op een zeer geslaagde dag. In 2023 krijgt  
de 1e editie van onze eigen Business Rally 
zeker een vervolg!

Winterinspectie Autogroep Twente
 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november kon je langs 
komen voor de gratis Hyundai winterinspectie. 
Jouw auto werd gecontroleerd op alle 
wintergevoelige punten! Zo weet je zeker dat 
jouw Hyundai goed is voorbereid op winterse 
omstandigheden.  
 
Wil jij jouw auto ook  
vakkundig laten checken?  
Maak eenvoudig online 
een werkplaatsafspraak. 

BUSINESS  
RALLY

Bekijk de aftermovie!

Scan de QR-code voor de aftermovie  

van deze geweldige dag.

25 jaar in dienst bij Autogroep Twente 
 
3x HOERA! We vierden afgelopen oktober het 25-jarig dienstverband van 3 kanjers: Anita Kerkhof, 
Ronny Lijster en Niek Leus. Samen 75 jaar in dienst bij Autogroep Twente. 
Daar zijn we enorm trots op! Met een heerlijke BBQ werd er teruggeblikt op deze prachtige tijd.

Oranje in Ahoy
 
Op 21 november speelde Oranje zijn eerste  
wedstrijd op het WK tegen Senegal. Tijdens het 
Oranje Spektakel powered by Hyundai in Ahoy 
Rotterdam werd er met 15.000 fans de wedstrijd  
live op gigantisch grote schermen gevolgd.  
Wij als Autogroep Twente hebben dit feestje  
niet kunnen overslaan en kijken terug op een  
zeer geslaagde dag!

Van bakwagen, viaduct-tape naar 
cabrio-let-op-hoogte!
 
Op onze socials vroegen we jullie naar een  
leuke en creative onderschrift. Nick kwam  
met bovenstaande woordspeling en heeft  
een dinerbon t.w.v. 50 euro gewonnen.  
Gefeliciteerd Nick! 

Aangepaste openingstijden
 

Ivm de feestdagen hebben wij aangepaste 

openingstijden. 

Zondag 25 december   Gesloten 

Maandag 26 december   Gesloten

Zaterdag 31 december   09.00 tot 13.00 uur

Zondag 1 januari   Gesloten

Hoera! 
25 jaar 

in dienst

 

Foto: Hyundai.nl

Kort nieuws
Autogroep Twente actueel
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Namens alle collega’s
wensen wij u

Fijne
 feestdagen

en een mooi 
nieuw jaar!

Voor elkaar.

Vacatures
Kom jij werken bij Autogroep Twente?
Werken bij Autogroep Twente, dat is werken bij een 
middelgroot dealerbedrijf in het hart van Twente 
met 3 autobedrijven. We hebben behalve onze 
garagebedrijven, ook een eigen schadeherstel 
bedrijf, leasemaatschappij en tankstation. 

Dagelijks werken we met ruim 100 collega’s aan 
de mobiliteit van onze klanten. Dat doen we met 
een glimlach en nuchtere Twentse insteek. Geen 
poespas, doen wat je zegt en altijd met de klant 
als uitgangspunt. Wij maken het voor onze klanten 
voor elkaar!

Oog voor elkaar
Naast het werk voor onze klanten, hebben we 
ook oog voor elkaar. Wie hard werkt met elkaar, 
mag ook samen genieten. Van feestavond tot 
wintersport met collega’s. Van kerstdiner tot BBQ. 
Wie bij ons komt werken, wordt onderdeel van  
de Autogroep Twente familie. 

Altijd op zoek naar talent
Ben jij met al jouw talenten, een meerwaarde  
voor ons bedrijf? Dan komen wij graag met jou  
in contact. We zijn namelijk altijd op zoek naar 
talent. Bekijk online onze openstaande vacatures 
op www.autogroeptwente.nl/solliciteren of stuur 
een open sollicitatie naar 
marketing@autogroeptwente.nl. 

Voor onze 3 vestigingen zijn wij op dit moment 
op zoek naar: 

•   Eerste autotechnicus
•    Zaterdaghulp
•   Leidinggevend autopoetser
•   Autowasser
•   KCC Medewerker
•   BBL eerste schadehersteller
•   Interieurverzorger

Wil jij ook onderdeel worden 
van team #Autogroeptwente?
Bekijk alle vacatures op 
www.autogroeptwente.nl/solliciteren 
of scan de QR code hiernaast! Scan

voor meer info
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Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een  

geautomatiseerd gegevensbestand of  
openbaar worden gemaakt, op welke wijze  

dan ook, zonder voorafgaande  
toestemming van Autogroep Twente.

Aansprakelijkheid 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Colofon

Bedankt  
& graag  
tot ziens bij 
Autogroep 
Twente!
Wij hebben het magazine met veel 
plezier gemaakt en hopen dat jij hem 
met net zoveel plezier hebt gelezen. 

Scan
voor voor meer 
informatie

“Voor elkaar” Pas
Voorkom dubbele kosten  

met de gratis pechhulp 
van Autogroep Twente

Heb je wel eens met pech aan de kant van  
de weg gestaan, omdat jouw auto ermee ophield? 
Met de Autogroep Twente “Voor Elkaar” pas voor  
élk merk, kun je op ieder moment van de dag  
rekenen op snelle en adequate hulp.

Met grote verslagenheid hebben we veel te vroeg afscheid  
moeten nemen van onze collega  

 
 
 

Marcel heeft meer dan 20 jaar bijgedragen aan het succes van ons bedrijf  
en verliezen in hem een bijzondere collega. 

We denken met grote waardering terug aan zijn loyaliteit,  
inzet en betrokkenheid bij ons bedrijf. 

Wij zullen Marcel nooit vergeten onze gedachten 
 gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.

Er is niets wat voorgoed verdwijnt, 
als men de herinnering bewaart.

Marcel Buhrmann
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Voor elkaar.

• Verkoop

• Service & Onderhoud 

• Verzekering

• Zakelijke lease

• Private lease

• Verhuur

HOOFDVESTIGING AUTOLEASE TWENTE /  

HOOFDVESTIGING AUTOHUUR TWENTE  

Vosboerweg 5 | 7556 BT Hengelo

T. Autolease 074 - 20 20 111 

T. Autohuur 074 - 20 20 110

SERVICE LOCATIE AUTOLEASE TWENTE

Vosboerweg 16 | 7556 BT Hengelo

T. 074 - 20 20 111

AUTOLEASETWENTE.NL

Autolease
Twente

AUTOGROEPTWENTE.NL

VESTIGING ALMELO

Almeloseweg 175 | 7615 NA Harbrinkhoek/Almelo

T. 0546 - 86 13 38 

VESTIGING HENGELO

Holtersweg 101 | 7556 BS Hengelo

T. 074 - 242 44 00

VESTIGING ENSCHEDE

Buurserstraat 230 | 7544 RG Enschede

T. 053 - 475 45 55


