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‘LITTLE BASTARD’

WORDT ‘BIG BAS TARD’
30 september 1955, James Dean verongelukt in zijn 550 Spyder op weg naar een race. Het maakte de 550
kilo wegende sportauto meteen tot een icoon. Dean noemde zijn Spyder altijd liefkozend, ‘Little Bastard’.
Nu, 55 jaar later, is Porsche terug met een Spyder, dit maal op basis van de Boxster. Is dit daadwerkelijk
de geestelijk opvolger van de 550 en mag hij ook de titel ‘Bastard’ dragen? ‘Big Bastard’ welteverstaan
want de auto weegt bijna tweeënhalf keer meer, maar blijft z’n karakter daarbij hetzelfde?
TEKST EN FOTOGRAFIE MARK NAUTA
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Eind 2009 stofte Porsche de term Spyder
weer af bij de onthulling van de derde versie
uit de Boxster serie. De Boxster en Boxster S
kennen we al sinds de onthulling in 1996 (intern 986 genaamd) en hebben we sindsdien
zien uitgroeien tot een volwaardige sportwagen. Na een kleine facelift in 2000 kwam
in 2004 een volledig nieuwe Boxster op de
markt (intern 987). In 2009 kreeg die tweede generatie een facelift en dat was het moment voor Porsche om ook een stapje verder
te gaan. De Spyder is die extra stap, maar is
eigenlijk een stap terug. Naar het verleden
welteverstaan.
Spartaans

De ingrediënten om van de Boxster een echte Spyder te maken lijken in ieder geval goed
gekozen. 80 kilogram minder dan de Boxster
S, waarop hij gebaseerd is, wat er voor zorgt
dat de weegschaal niet verder komt dan een
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zeer fraaie 1275kg. Naast gewichtsreductie is
Porsche verder gegaan om de prestaties te
verbeteren. De Duitsers hebben de 3,4 liter
boxermotor onder handen genomen, wat resulteert in een extra 10pk en 10Nm en daarmee het totaal op respectievelijk 320pk en
370Nm brengt. Meer vermogen, minder gewicht is echter niet het enige. Porsche’s designafdeling mocht hard aan de slag. De
Spyder onderscheidt zich door het ontbreken
van een elektrisch dak, dit is vervangen door
een stoffen kap die via ogen aan de achterklep wordt aangespannen. Daarnaast heeft hij
twee heel kenmerkende welvingen achter de
rolbeugels, die we eerder ook al zagen op de
Carrera GT. Vooral in combinatie met het horizontaal daar tussen geplaatste derde remlicht maakt het de verwijzing naar de Carrera
GT compleet. Aan de voorzijde zien we een
dieper gesneden voorspoiler en zijn de grotere dagrijlichten vervangen door een dunne

LED-balk. De luchtinlaat aan de zijkant van
de auto is niet langer voorzien van lamellen,
maar is nu volledig open. Daaronder treffen
we het Porsche-opschrift aan, geheel in jaren ’60 stijl. Aan de achterzijde is niet langer
een bewegende achterspoiler te vinden, maar
zien we nu een vast exemplaar dat continu
voor extra neerwaartse druk zorgt.
De 80 kilogram die de Spyder minder in de
schaal legt dan de Boxster S is niet alleen gevonden door het weglaten van een elektrisch
dak (21 kilo reductie). Een heel scala aan gewichtsbesparende maatregelen geeft hem dat
mooie totaalgewicht. De deuren zijn vervaardigd van aluminium, wat op zich al een besparing van 15 kilo oplevert. Naast de deuren
zien we aan het exterieur verder de speciale
19” Boxster Spyder wielen. Dit zijn de lichtste
velgen die Porsche in die maat kan leveren.
Niet alleen de gewichtsbesparing is hierbij be-
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‘ie zich helemaal tot red-line gaan. Bij vol accelereren gaat dit dan ook gepaard met een extra
druk in de rug. Die druk wordt veroorzaakt door
de PDK waar deze auto mee is uitgevoerd, de
zo langzamerhand bekende dubbele koppeling
transmissie van Porsche. Gelukkig in deze auto
bediend door middel van de aluminium hendels achter het stuur en niet de drukknoppen op
het stuur.
Het stuur is erg fijn en de peddels van de
7-traps PDK zijn gewoon een must. Handbak
of PDK zal echt een strijd in de gedachten van
potentiële kopers zijn. Het gemak waarmee de
PDK zich laat bedienen en het karakter dat het
de auto geeft klopt gewoon helemaal. De bak
past heel goed bij de auto. Toch is een handgeschakelde versnellingsbak waarbij je je gehele lichaam mag laten meewerken (je linker voet
doet bij de PDK immers niet mee) wel de grootste sensatie. Sneller ben je dan echter niet, de
PDK is namelijk echt een optimaal schakelende
bak en maakt de Spyder dan ook echt tot een
precisiewapen dat menig zwaarder broertje het
vuur naar aan de schenen zal leggen. Met behulp van de launch control is het zelfs mogelijk om de Spyder in 4,8 seconden naar de 100
km/u te laten schieten.
Niet alleen het stuur met de schakelpeddels valt
op in het interieur. Wanneer je namelijk door het
3-spaaks stuurwiel heen kijkt zie je de bekende

langrijk, maar vooral ook het feit dat dit het
ongeveerde gewicht naar beneden brengt,
wat direct invloed heeft op de rijeigenschappen. In het interieur is de reductie ook doorgevoerd. Lichte carbonfiber schaalstoelen
zorgen voor 12 kilo minder en daarnaast ontbreken zaken als radio/navigatie, opbergvakken in de deur een dashboardkap en airconditioning. De Boxster Spyder is Spartaans van
binnen.
Mini Carrera GT, open 911 GT3 of überBoxster?

De Spyder heeft verwijzingen naar meerdere modellen uit de rijke Porsche-historie, we
noemden eerder al de Carrera GT achtige
achterklep/welvingen en het 550 Spyder karakter, maar in het interieur zien we ook dat
de deurhendels vervangen zijn door rode
portierlussen, zoals we die kennen van de
964 Carrera RS en mag men plaats nemen
in de heerlijke carbon schaalstoelen die onder andere ook in de laatste GT3 en GT3 RS
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te vinden zijn. Is dit dan een Porsche met
een identiteitscrisis of juist een fijngeslepen
rijdersmachine?
Al na de eerste serie bochten blijkt dat laatste het geval te zijn. Direct raak je vertrouwd
met de Spyder, het onderstel geeft zo veel
vertrouwen doordat het enorm goed communiceert wat het doet. En dat is vooral bergen
met grip en tractie leveren. De auto plakt werkelijk aan het asfalt. Een bocht hard insturen
geeft dezelfde precisie als je van een GT3
ontvangt en geeft eigenlijk net dat beetje extra vertrouwen omdat de snuit strakker aan de
grond blijft plakken. Natuurlijk is de middenmotor hier debet aan, de gewichtsverdeling is
daardoor meer op een ideaal niveau.
De balans van de auto is prachtig. Het onderstel communiceert goed en door het sportonderstel (20mm lager) is de auto net wat straffer dan de gewone Boxster. Hij is voorzien
van kortere veren, grotere stabilisatorstangen

Porsche klokken. Om het karakter van een lichtgewicht sportauto extra kracht bij te zetten heeft
Porsche dit maal echter de kap over de klokkenwinkel weggelaten. Dat staat hem erg goed
en vanuit de fantastische schaalstoelen heb je
daar dan ook goed zicht op. Het zijn trouwens
die stoelen die de zitpositie van deze Spyder zo
geweldig maken. De zit is ook voor lange mensen uitstekend. Met mijn 1.91m. kan ik zelfs de
stoel nog een paar klikjes naar voren schuiven
om zo nog iets dichter op het stuur te komen en
zo in maximale attack-modus aan het wiel te
kunnen zitten.
De Spyder geeft echt het GT3-gevoel dat je bij
een uitgeklede Porsche toch ook mag verwachten. Niet alleen qua stuurprecisie, maar ook qua
algemene beleving. De wagen is zo puur en zo
messcherp dat je je af gaat vragen of dit misschien niet het leukste speeltje uit de Porschestal van dit moment is. Je zult in de hogere regionen van z’n grote broer moeten gaan zoeken
om een 911-equivalent te vinden die dezelfde
beleving en sensatie brengt. Is het dan het concept van de Boxster Spyder dat hij misschien
wel beter is dan een 911? Ja misschien wel,
maar dat maakt hem niet per definitie de beste
of leukste Porsche. Natuurlijk is de Spyder geweldig qua rijeigenschappen en beleving, maar
het geluid en het karakter van een 911 zal hij
(nog) niet bereiken. Al komt het steeds dichter
en dichter bij.

voor en achter en daarnaast zijn de dempers
zelf stugger afgesteld. Het onderstel is hard
maar zeker niet té, er zijn tegenwoordig hot
hatchbacks die veel stugger en harder zijn.
Bij de Boxster Spyder is het eigenlijk de ideale mix. Dat merk je ook in het Nederlandse
straatbeeld, waar we helaas niet meer om de
vele verkeersdrempels heen kunnen. Door de
iets dieper gesneden voorbumper zullen sommige hobbels met enige voorzichtigheid genomen moeten worden. Maar het voordeel is
dan dat je na deze ‘stopper’ weer heerlijk op
het gas kan gaan om de boxermotor vlak achter je weer te laten brullen. Wij reden de auto
ook op enkele Belgische wegen en daar krijg
je natuurlijk nog meer door hoe hard de auto
is afgesteld, toch is het nooit té. De dempers
zelf zijn niet instelbaar zoals we dat kennen
van de andere Boxsters, in de Spyder is de
auto gewoon op de stugste setup afgesteld.
Wel kan je kiezen voor een ‘Sport’ of ‘Sport
Plus’ optie. Deze passen de gasrespons en
de schakelmomenten aan. In ‘Sport Plus’ laat
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het niet in verband met de muur van regen die
op ons neerviel. Geen drupje water dat er naar
binnenkomt.
Met twee man is het dak simpel en snel te
monteren, ons lukte het in drie minuten. Met
een beetje oefenen moet dat iemand alleen
ook lukken. Het is een kwestie van knopjes,
hakjes en hendeltjes en het kan maar op één
manier. Fraai gemaakt is de uitsparing boven
de motor waar de kap kan worden opgeborgen tijdens open rijden. Zo blijft de gewone
bagageruimte onaangetast. Met bagageruimte voorin en achterin achter de motor kan je zo
ook nog een respectabele hoeveelheid bagage meenemen en is een paar dagen weg met
enkele weekendtassen geen enkel probleem.
Zoals gezegd is de Spyder echter een auto die
gewoon open gereden dient te worden, pas
dan kan je ook doorstormen naar de topsnelheid van 267 km/u en pas dan is het echt de
Spyder die hij wil zijn. Pas dan kan je ook volledig genieten van het schitterende uitlaatgeluid dat hij produceert. De testauto was voorzien van de optionele sportuitlaat, eigenlijk een
vakje dat op de optielijst absoluut moet worden
aangekruist. Een prachtige brul bij lagere toeren en een licht gejank bij hogere toeren vullen dan de cockpit. De standaard zwarte einddempers hebben in geval van de sportuitlaat

Gooien en smijten

320pk op 1275 kilogram, we kunnen het niet
vaak genoeg herhalen, het is die combinatie die
de Spyder zo geweldig maakt. Van de Boxster
(S) was al bekend dat hij snaarstrak stuurt, maar
de Spyder doet er zoals gezegd nog een schepje bovenop. Niets gaat hem te dol en pas als je
hem echt op z’n staart trapt laat hij volledig zien
uit welk hout hij gesneden is. Gooien en smijten, dat is wat je met de Spyder moet doen.
Doorhalen tot 7.500rpm, vol op de rem, insturen op exact de plek waar je hem wilt hebben en
dan op 70% van de bocht vol het gas erop, volledige tractie dankzij het mechanische sperdifferentieel. B-wegen veranderen in circuits en
rotondes veranderen in rechts-links-rechts chicanes. Eigenlijk kan je niet gewoon rijden met
een Spyder, continu daagt hij z’n bestuurder uit
om hem op z’n staart te trappen. De levendige
3,4 liter boxermotor is hier ook debet aan. Wel
merk je dat het een echte toerenmotor is. Hoger
in toeren is de motor volledig in z’n element. Bij
lagere toerentallen moet er iets meer aan ge-
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trokken worden. Wel gaat ie heel fijn lineair door
tot z’n limiet van 7.500rpm. Vlak daarvoor, bij
7.200 toeren, bereikt hij z’n piekvermogen van
320pk. Vooral tussen de 4.500 en 7.500 toeren
heeft het blok de meeste lol. Bij die toerentallen
is ‘ie zo gretig als de motor uit de GT3.
De boxermotor is uitgerust met Porsche’s directe
benzine-inspuiting, (DFI, Direct Fuel Injection).
Hierdoor bereikt hij z’n grotere koppel en meer
vermogen terwijl de verbruiks- en emissiewaarden dalen. Aan het einde van de dag noteerde
onze Spyder een gemiddeld verbruik van 11,8 liter op 100km. Gezien de zeer sportieve rit een
acceptabel verbruik. Toch geeft Porsche aan dat
9,3 liter op 100km mogelijk moet zijn. Helaas zal
niemand dat ooit halen, want de Spyder nodigt
namelijk niet uit tot gemiddeld, langzaam en zuinig rijden.
Open of dicht, that’s the question

Over het dakje is al veel gefilosofeerd door journalisten, liefhebbers en potentiële kopers. Heel

plaatsgemaakt voor een dubbele verchroomde eindpijp. Met een knopje op het dashboard
is hij open te zetten of te dempen. Wanneer hij
open is en je de Spyder van katoen geeft, laat
hij duidelijk van zich horen. Vooral in tunnels
waan je je dan weer een vijfjarig jongetje dat in
een tunnel loopt te roepen. Even stoppen, paar
keer gas geven om die brul te horen en dan
met een enorme lach van oor tot oor weer verder te gaan om enkele bochten aan te vallen.
Gereïncarneerd

Is Porsche er in geslaagd een moderne versie
van de 550 Spyder aan het straatbeeld toe te
voegen? Jazeker! Deze Boxster Spyder is het
snoepje uit de Porsche reeks van dit moment.
€86.000 euro voor een auto die zo messcherp
is, zo uitgebalanceerd en zoveel onverdund rijplezier geeft is eigenlijk een koopje. Dat er dan
geen portiervakken zijn voor bijvoorbeeld je telefoon of portemonnee vergeven we hem. En
het dakje is absoluut een kwestie van ‘take it
or leave it’. Alle ingrediënten zijn in ieder geval aan boord. Minder gewicht, minder comfort
en geen dak. En daartegenover, meer vermogen, meer precisie, meer beleving en bovenal
meer fun. Het maakt de Boxster Spyder absoluut de reïncarnatie van Dean’s ‘Little Bastard’.
Een paar kilo zwaarder dat wel, maar minstens
zo geslepen en daarom de titel ‘Big Bastard’
meer dan waard.

simpel gesteld, eigenlijk moet ‘ie er gewoon
niet op. Deze Spyder leent zich gewoon volledig voor het open rijden, dan is de sensatie
het allergrootst. Het is overigens allerminst behelpen met het zonnedak, zoals Porsche hem
zelf noemt. Tot snelheden van 140/150 blijft het
windgeruis nog redelijk binnen de perken, daarboven is het echter oncomfortabel, doordat de
wind langs de achterste flappen van het dak
giert. Porsche geeft zelf dan ook een maximumsnelheid aan van 200 km/u met een gesloten
kap. Die limiet zal ingesteld zijn in verband met
de constructie, maar ook in verband met het gehoor lijkt het ons verstandig om ruim onder die
200 te blijven. Aan de andere kant geeft het rijden met de gesloten kap dankzij deze constructie wel het gevoel open te rijden doordat het veel
rijgeluiden door laat. Daarnaast is het ook nog
eens mogelijk om het achterste gedeelte niet te
plaatsen, zodat deze beleving alleen nog maar
wordt versterkt. In dat geval is het alleen een
zonnedak. Een regentest hebben we hem ook
gegeven. 70 km/u op de snelweg, harder kon
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