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MUSTANG
nu pas écht
pony car

De Ford Mustang wordt vijftig. De Amerikanen vieren dat
feestje met een compleet nieuwe zesde generatie van de
iconische pony car. Dat is niet langer een ver-van-ons-bed-
show, want voor het eerst komt hij officieel naar Europa.
Met een viercilinder motortje…

door Rob van Ginneken

DD e Mustang is een ‘bij-
zonder kind’ in de au-
towereld. Er zijn er in
een halve eeuw negen
miljoen van verkocht.

Opmerkelijk veel voor een liefheb-
bersauto met Rambo-uitstraling.
Onbuigzaam en gespierd. Kenne-
lijk heeft dat wel iets, want hij trad
in drieduizend films en tv-series
op. En is met zes miljoen ‘vrien-
den’ op Facebook zo ongeveer de
meest geliefde auto ter wereld.
Hij wordt als benzineslurper bij
ons niet verkocht, maar in een re-
cent onderzoek door AutoScout24
eindigde hij met stip op één bij de
vraag welke klassieker men het
liefst zou willen hebben. Vóór de
BMW M1 en de VW Beetle. De Eu-
ropese marketingman Roelant de
Waard vat het samen: „De Mus-
tang is niet alleen in Amerika maar
wereldwijd een onderdeel van de
autocultuur. En een van de herken-
baarste modellen ter wereld.”
De onthulling van een nieuwe ge-
neratie van de gespierde Ford is on-
der de liefhebbers van pony cars
dan ook gróót nieuws. En zeker
niet alleen in de States. In afgela-
den congrescentra - letterlijk in
vier hoeken van de wereld - werd
het model van de zesde generatie

deze maand met veel tromgeroffel
onthuld. Miljoenen mensen keken
live via internet mee.
In Barcelona trok Bill Ford per-
soonlijk het doek van de auto af.
Hij legt zelf uit waarom: „Voor het
allereerst zal de Mustang ook in Eu-
ropa officieel worden geleverd.”
Daarmee haalden ze zichzelf een
boel werk op de hals. Met de spor-
tievere rijstijl van de Europeaan en
de hoge snelheden op de Duitse
Autobahn in het achterhoofd
krijgt de nieuweling een nieuw on-
derstel en een blik vol elektronica

mee. Kenners verwachten dat een
daarvan burn-outcontrole is. Waar-
mee je soepel met rokende banden
van de plek kunt gaan.
Intussen zullen zonder twijfel heel
wat wenkbrauwen worden opge-
trokken over het motorische
nieuws. Bij een Mustang hoor je al
bijna een V8 grommen als hij nog
geparkeerd staat, maar de tijd staat
niet stil. Er komt ook een versie
met 2,3-liter Ecoboost viercilinder.
Vier cilinders! Hij levert 305 paar-
denkrachten. Maar toch…
Dezer dagen dendert de publici-
teitstrein voort. Wie geen geduld
heeft, kan hem bijvoorbeeld al zelf
virtueel rijden in de actie videoga-
me Need For Speed Rivals. En over
drie maanden - vlak voor de vijftig-
ste verjaardag van de Mustang -
komt er ook een Need For Speed ac-
tiefilm in de bioscopen. Het kost
wat, maar dan heb je ook wat. Dat
is duidelijk andere koek dan de mo-

dale presentatie van pakweg een
nieuwe Nissan Note.
Opmerkelijk genoeg heeft de Mus-
tang ook in ons land een verbluf-
fend trouwe aanhang. Reiny van
Uden, voorzitter van de Ford Mus-
tang club: „We hebben zelf dui-
zend leden en ik denk dat er in
ons land vierduizend Mustangs rij-
den. Bij ons is 70 procent daarvan
uit de eerste jaren, vóór 1973. De
huidige - van na 2005 - is ook wel
populair.”
Klopt het imago van sportwagen
voor de gewone man?
„Zeker. Hij is ooit gelanceerd als fa-
milieauto met sportieve looks en
stevige prestaties. In april 1964 kost-
te hij in Amerika 2.386 dollar. Een
koopje. Ze vlogen de deur uit.”
Je koopt nu een aardige klassieker
vanaf een mille of vijftien. Meest
geliefde modellen zijn volgens Van
Uden de Convertible en de Fast-
back.
„Mannen gaan vooral voor zo’n
sportieve Fastback. Denk aan de
achtervolgingsfilm Bullitt uit 1968,
met Steve McQueen. Liefst met die-
zelfde groene lak. Vrouwen zie je
meer in de cabrioletversie en
coupé. Minder agressief en in een
coupé passen de kids beter achter-
in en heb je meer bagageruimte.”
Veel leden van de Mustang Club
hebben - noteren we ook - ‘beden-
kingen’ tegen een versie met een
viercilindertje. Maar wie weet valt
dat nog aardig mee?
„Zelf hou ik meer van een V8-mo-
tor, maar de versie met de kleine
motor levert best veel power en de
auto is een kilo of honderd lichter.
Hij zal in elk geval zuiniger zijn en
dat scheelt in Nederland enorm in
de prijs.”

Oldtimers en
de belasting
De protestdemonstratie van
oldtimerbezitters eerder de-
ze week heeft de Eerste Ka-
mer niet kunnen overtuigen.
De huidige vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting voor
oldtimers maakt plaats voor
een regeling waarbij voor
voertuigen van minder dan
veertig jaar oud weer wegen-
belasting moet worden be-
taald. Met name bij lpg- en
dieselmodellen wordt dat
een kostbare grap, want daar-
op moet het volle ‘normale’
tarief worden betaald. Alleen
voor benzineauto’s en -moto-
ren geldt een overgangsrege-
ling. Indien deze tussen 26
en 40 jaar oud zijn, moet een
kwart van de gangbare mot-
oorrijtuigenbelasting wor-
den betaald, met een maxi-
mum van 120 euro. Hierbij
geldt de voorwaarde dat de
wagens in de winter worden
gestald.

de belasting

Ik zou zeggen: koop een
Mustang. Van vóór 1973!

Reiny van Uden
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Reiny van Uden, voorzitter van de Ford Mustang club.  foto Ford Mustang Club


