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Bij Hyundai tref je de nieuwe Santa Fe, maar die zie je 
ook buiten rijden. Mogelijk dat de Arnejs er ook staat, 
zeg maar het zusje van de Kia Cee’d, die waarschijnlijk 
onder de naam fantasievolle en beter uitspreekbare 
naam i30 op de markt komt. De Arnejs zag er veelbelo-
vend uit, de uiteindelijke i30 is een stuk saaier. Jammer.

hyundai

nooRdhAlnooRdhAl

oosthAl
Top Gear Magazine

wEsthAl

zuIdhAl

Hyundai, Kia

Het Engelse sportwagenmerk Invicta komt met een 
links gestuurde versie van hun S1. Gezien de bruutheid 
van dit apparaat is het maar goed ook, het maakt het 
inhalen in ons land een stuk eenvoudiger. 

Invicta

Kia kan niet wachten tot de RAI begint: ze showen er 
de nieuwe Cee’d Cabrio en dat is voor Kia een belang-
rijk model om hun imago dynamischer te maken. Ook 

zul je er naast de standaard Cee’d de Cee’d 
Sporty Wagon aantreffen. Niet echt 

sporty natuurlijk, het bekt wel 
lekker.

kia

Peugeot

Peugeot heeft aardig wat nieuws, je moet 
hun stand zeker bezoeken want we het 
redden het niet om alles te vermelden. 
Belangrijkste blikvangers zijn de 4007, 
Peugeots eerste SUV, de 207 CC en de 
207 SW Outdoor. Onzeker is of we ook 
de sportieve 207 RC te zien krijgen.

peugeot

In deze hal bevinden 
zich geen autofabri-
kanten, maar er zal 
best wat leuks te 
doen zijn

van alles

Bij ons kun je de hele dag Top Gear komen kijken 
op een megascherm, een Stig T-shirt kopen of de 
Stig zelf ontmoeten...

top gear
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opel

bmw

Chevrolet

burton

pgo

mini

Citroën

Het grootste nieuws bij Citroën is de vierwiel-
aangedreven C-Crosser, gebaseerd op de Mitsubishi 
Outlander en een kopie van de Peugeot 4007.  
Alleen heeft de C-Crosser de onmiskenbare Citroën-
neus. Natuurlijk.

Bij Chevrolet zul je onder andere de Captiva aantreffen 
en een aantal bekende modellen met dieselmotor. 
Wellicht staat de op Genève getoond HHR – een soort 
PT Cruiser-kloon – er ook. Hopelijk zien we er ook de 
fraaie Camaro concept.

BMW zal de nieuwe 3-serie Cabrio showen en ook de 
vernieuwde X5 is er te bewonderen. Verder 
nieuws van BMW is de 7-serie op 
waterstof, wellicht de M5  
Touring en de driedeurs 1-serie. 
De nieuwe M3 kun je vergeten.

Mazda heeft ons de laatste tijd bestookt met fraaie 
nieuwe conceptcars, of we er een van te zien krijgen op 
de RAI is nog niet bekend. Wel kun je er de nieuwe 
Mazda2 bewonderen, een snelle Mazda3 diesel en de 
Mazda3 MPS moet je zeker even bekijken.

EuRopAhAl
BMW, Burton, Chevrolet, Citroën, Daihatsu, Mazda, MINI, Opel, PGO, Suzuki

Burton is niet alleen Nederlands maar bouwt ook hele 
liefdevolle, kitcar-achtige auto’s gebaseerd op de tech-
nieken van een Lelijke Eend. Echt heel leuk!

Mini showt ongetwijfeld een paar varianten van het 
bekende model, we zijn zeer benieuwd of de Mini 
Traveller – een concept die waarschijnlijk de naam 
Maxi gaat krijgen – ook te zien is. Men denkt aan 
een marktintroductie in 2008…

PGO zal met zijn twee op oude Porsches gelijkende 
modellen aanwezig zijn en die zien er zo geinig uit dat 
je er zeker langs moet gaan. Wedden dat je vrouw er 
eentje wil?

De Opel GT is natuurlijk dé publiekstrekken bij Opel. 
Verder de nieuwe Antara in volle glorie en de heerlijke 
Corsa OPC. Het bommetje met 1,6-liter turbomotor en 
ca. 190 pk moet een plaag worden voor concurrenten 
als de Mini Cooper S en snelle Peugeots en Renault 
Clio’s. De voortekenen zijn goed.

mazda

suzuki

Suzuki verblijdt je met zijn rallywagen – de SX4 WRC 
die er zeer goed uitziet. Daarnaast zul je de Grand 

Vitara aantreffen, de Switft Sport en wellicht die 
eigenaardige en van schuifdeuren voorziene con-
cept genaamd Ionis.

daihatsu

Daihatsu toont de gloednieuwe Cuore, de kleine, zui-
nige stadsauto. Daarnaast kun je de Materia bewon-
deren en vast ook de Terios zodat je zelf kunt kijken 
of ons oordeel over onze duurtester terecht is.
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tvR

TVR laat de brute, vulgaire, keisnelle Sagaris zien 
natuurlijk! Wat een ding, je gelooft je ogen niet als je 
ervoor staat. Op alle vlakken van de carrosserie tref je 
onverwachte hoeken, happen en lijnen. Nu maar 
hopen dat de fabriek ooit nog auto’s gaat bouwen…  
Oh, er staan ook nog Morgans hier. 

vERbIndIngshAl
TVR, SsangYong Ford, Nissan, Renault

AmstElhAl

ssangYong

Bij SsangYong kun je de zeer aparte Actyon zien, maar 
ergens bekruipt ons het gevoel dat je alleen maar aan-
dacht zult hebben voor de auto die je aan de overkant 
van SsangYong kunt zien. Anders begin je eerst bij 
TVR?

nissan

Nissan showt zijn nieuwe Qashqai – kunnen we dat 
ding vanaf nu niet gewoon QQ noemen? – die voor een 
beetje reuring in het Golf-segment moet zorgen. Veel 
ruimte, SUV-looks en een behoorlijk weggedrag. Of de 
Skyline GT-R er ook staat, valt te betwijfelen. Ga er 
maar niet van uit. Wel de vernieuwde 350Z met 313 pk!

Ford

Ford laat je de nieuwe Mondeo zien, als sedan en wel-
licht ook als stationcar. Hij is wat minder scherp dan 
de Iosis, het conceptmodel van flinke tijd geleden, en 
zal voor Ford van groot belang zijn om de verkoopcij-
fers op te fleuren. Als je nog een nieuwe leasebak 
zoekt? En de Focus CC voor je vriendin?

Renault

Renault laat je hopelijk de conceptcar van de nieuwe 
Twingo zien en we een glimp opvangen van 
Renaults SUV, de Koleos, die gebaseerd 
is op de Nissan X-Trail, zou ook mooi 
zijn. Al gaat het gerucht dat die z’n 
beursdebuut in Frankfurt maakt.
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pARkhAl
Audi, Honda, Lexus, Skoda, Porsche, Seat, Toyota, Volkswagen

Audi

Audi heeft fraaie, nieuwe auto’s te showen. Wat dacht 
je van de R8 als Porsche-killer? En de A6 coupé die 
Audi A5 heeft gedoopt en een nieuwe silhouet heeft 
meegegeven? Hopelijk staat ook de 420-pk sterke S5 
er! De komst van deze auto’s is op 
dit moment nog niet bevestigd, 
maar we komen echt niet 
voor de Q7 langs. 
Weer wel voor de 
TT Roadster.

honda

Honda showt je zeker de nieuwe CR-V, maar de echte 
publiekstrekker is natuurlijk de Civic Type-R. Lees in 
onze Big Big Test even waarom je zeker langs Honda 
moet om alvast een onvergetelijke proefrit te boeken! 
Als die te snel voor je is, kun je altijd nog voor de Civic 
Type-S gaan, de coupéversie van de Civic.

lexus

Op de stand van Lexus hopen 
we dat je de waanzinnige IS-F 
van een paar bladzijden terug 
kunt bewonderen, maar zeker 
is dat niet. Wel staan alle 
leverbare modellen er, waar-
onder de nieuwe LS460h. De 
kans om een LF-A te zien – 
de vermoedelijk 450-pk ster-
ke supercar van Lexus die je 

steeds vaker in ver-
momming op de 
Nürburgring 
ziet – is niet zo 
groot. Jammer 
genoeg.

toyota

Bij Toyota tref je de Auris, de nieuwe Yaris inclusief de 
sportieve TS-uitvoering, en het bekende gamma. Bij-
zonder is ook de komst van de Fine-T conceptcar, een 
vreemd voertuig met in elk wiel een aparte aandrijving. 
Uiteraard loopt de Fine-T helemaal op batterijen,  
Toyota is helemaal op de schone toer.

porsche

Bij Porsche zal je zeker struikelen over de vele 911 vari-
anten – misschien met de 911 GT3 RS als hoogtepunt 

–, de Boxster en de Cayman. Die laatste is zeker de 
moeite waard, vergeet de brochure daarvan niet 
mee te vragen! Struikelen over de vernieuwde  
Cayenne gaat je niet lukken, hoogstens schrikken.

seat

Seats stand zal wel worden opgevrolijkt met muziek 
van Shakira – hopelijk met groot tv-scherm erbij – en 
de nieuwe Leon Cupra. Verder de Altea XL Station-
wagon waardoor je weer naar de Leon Cupra gaat 
kijken. De speciale versie van de Leon, genaamd 
Piès Descalzos, staat er ook. Geen idee wat het 
betekent, maar de kleur is leuk.

skoda

Natuurlijk kun je de nieuwe Skoda Fabia op hun 
stand zien, kun je zelf kijken wat je van het opti-
oneel leverbare witte dak vindt. Het biedt je 
gelijk de mogelijkheid even in de Roomster te 
zitten, Skoda’s huiskamer op wielen. En mis-
schien kun je nog wel goedkoop een op voor-
raad staande Fabia RS op de kop tikken.

volkswagen

Volkswagen zet de idioot snelle Passat R36 op de stand 
(300 pk) en de CrossTouran, een hoog op de poten 
gezette Touran. Veel interessanter zijn natuurlijk de 
Scirocco-conceptcar en de Tiguan, het kleine broertje 
van de gefacelifte Touareg. Tot op heden heeft Volkswa-
gen de komst van die modellen niet bevestigd. Wil jij 
echter hun stand niet snel voorbij rennen om zuinige 
Polo’s te mijden, dan zullen die concepts daar toch echt 
moeten neerzetten…
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RAndstAdhAl
Aston Martin, Jaguar, Maserati, Volvo

dEltAhAl
Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes Benz, Smart

volvo

Als Volvo denkt weg te komen met een C30 op bio-spul 
en de nieuwe V70 dan kun je hier het beste doorlopen. 
Slaapverwekkend. Maar als Volvo de XC60 conceptcar 
heeft en je hebt toevallig kinderen, dan moet je zeker 
even gaan kijken. Op de autobeurs in Detroit stonden 
een paar gepimpte C30’s, als die er zijn moet je toch 
ook maar even langslopen.

land Rover

Land Rover heeft de Defender opgefrist, je weet wel, dat 
stokoude gevaarte waarmee je je mannelijkheid kunt 
bewijzen, zelfs al draag je nog een polstasje. Maar de 
Defender laat je vast links liggen, je zal wel bij de Range 
Rover Sport gaan kijken. En misschien de Freelander 2, 
omdat je nou eenmaal geen Rangy Sport kunt betalen.

Jaguar

Jaguar toon de conceptcar van S-type opvolger, 
genaamd C-XF. Een buitengewoon fraaie sedan 
met een geheel nieuw Jaguar-gezicht. Althans, 
volgens Clarkson. Ga zeker even kijken of je 
vindt dat hij gelijk heeft. Ook de XK en de XK 
Convertible moet je zeker gaan bewonderen.

Aston martin

Helaas, geen Aston Martin DBS, en misschien zelfs 
geen Aston Martin V8 Convertible. Ja, dat is zeker jam-
mer, maar wedden dat je nog steeds gaat kwijlen als je 
achter het touwtje om hun stand een plekje weet te 
bemachtigen? Want de DB9 Volante staat er wel…

maserati

Ja, de floppy gearbox van de 
meest geile sedan op aarde is 
verleden tijd, Maserati heeft nu een propere 
automaat in de Quatroporte gemonteerd. Leuk, maar 
dat zie je toch niet. Wat je wel kunt zien, is de prach-
tige nieuwe coupé die men GranTurismo gaat noemen. 
Jort Kelder kan alvast met z’n baas in de clinch voor 
een nieuwe, wij blijven dromen – niet van Georgina…

mercedes benz

Mercedes heeft de nieuwe C-klasse in alle 
vier de uitvoeringen/versies voor je, we zijn 
benieuwd wat je er van vindt. Wij vonden 
hem een tikje saai – als jij dat ook vindt, moet je 
gewoon nog maar eens naar de CLS gaan kijken. Of op 
je in laten werken hoe groot een R-klasse eigenlijk is. 
En lachen om de B-klasse. En bidden dat je in de buurt 
van de SLR 722 Edition kunt komen. Als die er staat…

smart

De nieuwe Smart ziet er weer uit als een eh… oude 
Smart. Die oude Smart oefende al een hoop aantrek-
kingskracht op ons uit, de nieuwe doet dan automatisch 
ook. Zeker die met klapdak. Zeer hip in de binnenstad 
en ook zeer verantwoord. Is de Brabus-uitvoering er al?

dodge

Hoewel ze nog niet spectaculair verkopen timmert 
Dodge aardig aan de weg in Nederland. Je kunt de 
Caliber van dichtbij zien – mooier dan je denkt –, de 
Avanger en Nitro (heel oké) zul je ook zien en we 
hopen dat de Viper en vreselijk coole Challenger er 
zullen staan. De Demon, die goudkleurige cabrio die 
op Genève staat, mag daar gewoon blijven. 

Chrysler

Chrysler showt ons de nieuwe Voyager, hoewel die erg 
lijkt op een oude Voyager, maar zo’n familiebus is het 
gewoon niet meer. En zeker niet als er Voyager op staat. 
Verder nieuws tref je met de Sebring, waarvan we een 
heel spannende concept zagen en nu dan een veel minder 
spannende versie die je kunt kopen. Wake up, Chrysler!

Jeep

Jeep heeft buiten de bekende modellen de Patriot voor 
je in petto, en die ziet er vele malen beter uit dan de 
lelijke Compass. Jammer dat het pr-apparaat in Neder-
land zo slecht functioneert, we hebben eigenlijk geen 
idee wanneer we nou welke Jeep mogen verwachten.
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Alfa Romeo

Zou jij het niet geweldig vinden de Alfa 8C Competizione 
van dichtbij te zien? Wedden dat je met je GSM foto’s 
maakt? Als je onder de 22 bent… De Brera blijft leuk om 
te bekijken, de Spider helemaal. En check die 159 nog 
eens, als je toch iets moet leasen. Die wordt een beetje 
vergeten, geheel onterecht.

hollAndhAl
Alfa Romeo, BMW, Bentley, Bugatti, Cadillac, Corvette, Donkervoort, Ferrari, Fiat, Hummer, Kia, Lamborghini, Lancia,                      Lotus, Maserati, Mitsubishi, Rolls Royce, Saab, Spyker, Wiesmann

wiesmann

Wiesman mág je gewoon niet overslaan. 
Naast de Roadster kun je nu ook de GT in het 
eggie zien, een waanzinnige sportwagen met 
BMW-techniek die volledig handmatig naar jou 
wensen wordt gebouwd. Niet zeuren over de 
prijs, dit is veel cooler dan zo’n gewone F430.

lancia

Langzaam maar zeker begint het er op te lijken dat Lan-
cia ons pleziert met nieuwe modellen. Laten we hopen 
dat de Delta die naar verwachting 
eind dit jaar op de markt zal 
komen, nu al op de RAI te zien 
is. In 2008 verwacht met 
trouwens een nieuwe Ypsi-
lon als drie- en vijfdeurs 
uitvoering.

bentley

Bij Bentley mag je de Continental GTC zeker verwach-
ten, hun andere modellen ken je al. Misschien mag je 
even achterin zitten, als je de meneer naast de Conti-
nental Flying Spur heel vriendelijk aankijkt en je niet 
een of ander achterlijk tuning-petje achterstevoren op 
je hoofd hebt. 

bugatti

Bij Hessing kun je de Bugatti Veyron in levende lijve aan-
schouwen. Bedenk dat je er waarschijnlijk nooit een in 
het echt op de weg zal tegen komen dus kijk maar goed. 
Er schijnen er al vijf verkocht te zijn in Nederland…

Fiat

Fiat heeft Abarth weer tot leven gewekt 
en komt met een speciale Grande 
Punto. Hopelijk op de RAI te zien. 
De nieuwe Bravo staat er sowie-
so en de verwachting is dat 
ook de nieuwe 500 er zal 
staan. En anders kun je 
zelf kijken of de Croma er 
vanbinnen als een Jaguar, 
BMW of Mercedes uitziet…

hummer

De nieuwe Hummer H3 zal in volle 
glorie op de stand van Hummer te zien 
zijn, je zult je ook kunnen vergapen aan 
de extreem grote H2. Het blijven geinige Tonka’s.

lotus

Ga naast een Lotus staan en je zult je verbazen over hoe 
laag die dingen zijn. De Europa S is de nieuwste loot aan 
Lotus’ boom, natuurlijk kun je er ook de bekende Elise 
en Exige bewonderen.

lamborghini

De rijen geïnteresseerden zullen bij Lamborghini niet 
veel korter zijn dan die bij Ferrari, helemaal als je 
weet dat je de Gallardo Spyder van 
dichtbij kunt zien, of de Murciélago 
LP640 – al dan niet voorzien van 
een afneembaar dak. 

Rolls Royce

Een Rolls Royce is niet voor je weggelegd en dat betekent 
dat je er waarschijnlijk alleen van grote afstand naar mag kijken. De 
Phantom Drophead Coupé is de nieuwste Rolls, maar maak je geen 
illusies om er snel in te kunnen rijden – de eerste serie is volledig uit-
verkocht.

Cadillac & Corvette

Op de stand van Cadillac & Corvette mag je verwach-
ten de nieuwe CTS te zien. Oh, ken je de oude zelfs 

niet? Dat kan, je hebt niks gemist. Hopelijk doet de 
nieuwe het beter, hij biedt toch 5-serie ruimte en pk’s 
voor 3-serie geld. Corvette laat uiteraard Nederlands 
beste aanbieding op sportwagengebied zien. De C6 voor 
iets meer dan 90 duizend euro. Echt een koopje.

donkervoort

Bij Donkervoort werken ze er met man en macht aan 
om op Genève de D8 GT klaar te hebben, voorlopig zijn 
het nog computeranimaties. De 650-kilo lichte D8 GT zal 
als 180, 210 of 270-pk versie leverbaar worden voor 
prijzen vanaf 90 duizend euro ex BPM en BTW.

saab

Saab is helemaal weg van biopower en dat zul je weten 
ook. De BioPower 100 Concept staat op de stand tussen 
de normale 9-3’s en 9-5’s. En er staat ons iets bij dat ze 
ook een SUV hebben. Nou ja, die vind je daar vanzelf 
wel. En heel misschien de Aero X, die prachtige concept 
sportscar die nooit gebouwd zal worden. Toch?

mitsubishi

Mitsubishi laat je de nieuwe Outlander zien, een samen 
met Renault ontwikkelde SUV die er goed uitziet. De Mit-
subishi i is ook wel geinig (nee, geen tikfout). Misschien 
haalt de nieuwe Lancer het ook op de RAI, de monster-
lijke variant daarvan – de EVO X – zou eind van dit jaar 
leverbaar worden. Als die er staat is het zeker de moeite 
waard om Mitsubishi’s stand te bezoeken. Ligt toch in de 
buurt van Lamborghini…

Ferrari

Waarschijnlijk de drukst bezochte stand zal die van 
Ferrari zijn. Met een beetje geluk hebben ze de 612 

Scaglieti in een speciale uitvoering ter gelegen-
heid van het 60-jarig bestaan van Ferrari voor 
je uitgestald. De laatste nieuwe Ferrari, de 
599 GTB Fiorano zul je zeker kunnen zien.

spyker

Op de stand van Spyker zal het een en al 
Formule 1 zijn dat de klok slaat. De D12 
Peking-to-Paris kun je bekijken en de gang-
bare C8-varianten. En misschien kun je er 
nog ergens een handtekening van Christijan 
Albers scoren. 
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