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Meike test de Audi R8

/ cockpit

mannen 
monster

Tekst Meike Huber   Beeld Marijn Scheeres

Buiten staan ze opgesteld, strak 
in het gelid: een leger van twaalf 
racemonsters, tot de tanden toe 
bewapend met pk’s, gepantserd 

met een Audi Space Frame en extra gehar-
nast met ABS, ASR, EDS, EBV, en ESP (zie 
p. 81). We zijn met een stuk of twintig 
man, waaronder één vrouw, ik, en we gaan 
het circuit in Assen te grazen nemen. Met 
dus de Audi R8, een sportwagen met roots 
in de  racerij. Ieder krijgt een wagen aan-
gewezen. Ik moet even slikken als ik oog 
in oog met de ‘mijne’ sta.
 Hij daagt me gewoon uit, ik zie het. 
Verbeeld ik het me nu, of zie ik daar een 
stel vlijmscherpe tanden blinken in de 
grille? Ik verman me en loop een rondje 
om hem heen. Hij sust mijn vertrouwen 
door direct zijn hart bloot te geven: onder 
de achterruit ligt zijn V8 zichtbaar woest 
te wezen. Niks ruwe bolster, blanke pit. 
Ruwe bolster ruige pit! Ik laat mijn vingers 
langs zijn flanken glijden en zie hoe het 
zonlicht, hoe dunnetjes vandaag ook, zijn 
spieren doet rollen. Hij ziet eruit als veilige 
armen. Oké, daar wil ik wel in.

De cockpit is rauw en eenvoudig. Achter 
de stoelen kun je nog een flinke tas kwijt 
(een golftas is de genomen maat), maar dat 
is het. Geen opsmuk, geen gedoe – gassen 

met die bak, dat is wat het interieur te 
vertellen heeft. En dat is precies wat we 
gaan doen. In drie groepjes van vier gaan 
we het circuit te lijf. Bij ieder groepje 
rijdt een professionele coureur aan kop, 
ter begeleiding en om het tempo op te 
zwepen.

Brullen
Als ik de motor start heb ik meteen de 
neiging mee te brullen. Yeah! (Hoor ik 
daar een beginnende baard in mijn keel?) 
Ik mag dan de enige vrouw zijn hier, maar 
racen zal ik. Het circuit ligt voor me. Mijn 
rechtervoet besluit zelfstandig te gaan en 
begint aan een diepe buiging. De R8 haalt 
de zweep over zijn paardenkrachten, en 
dat dat er véél zijn, voel je. De kracht is 
angstaanjagend. De weg is leeg, en maakt 
even verderop een scherpe bocht. Mijn 
handen verstevigen hun grip. Ik ga hard. 
Te hard voor deze bocht, denk ik.  Maar ik 
kan het niet laten de grens op te zoeken. 
De R8 vraagt erom, hij schrééuwt erom. 
Mijn vingers krommen zich rond het stuur, 
mijn nagels in mijn handpalmen. De bocht 
strekt zich spottend voor me uit, maar 
ik weiger te dimmen. Met een kort rukje 
aan het stuur draai ik in. Even denk ik dat 
ik het niet meer hou, dat ik uit de bocht, 
mijn dak en mijn voegen vlieg. Maar de 

De ontwikkelingen rond milieuvriendelijke vehikels razen 
voort. Zó hard, dat de ‘vette bak’ straks een museumstuk wordt. 
Voor dat het zover is, pikken we dit jaar nog wat lekkers mee. 
Om te beginnen de Audi R8. Meike krijgt eindelijk kloten.

Geen opsmuk, geen 
gedoe – gassen met 
die bak, dat is wat het 
interieur te vertellen 
heeft
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R8 reageert met soepele en atletische 
bewegingen. Zijn wielen grijpen zich vast 
aan het asfalt. Het gaat goed. 

Testosteron
Hell yeah! Harrrrggrr! Ja echt! De baard 
in mijn keel! En ballen! Serieus, ik voel ze 
groeien. Ik weet het zeker, als ik deze auto 
in het echt zou rijden, zou ik langzaam 
vent worden. Met de bijbehorende agressie 
en competitiedrang. Als ik een R8 in 
het echt zou rijden, zou ik elke slomo 
genadeloos van de weg drukken. Ik zou 
het asfalt gruwelijk geselen, het begrip 
bumperkleven herdefiniëren, en elke opa 
misprijzend ‘nee’ laten schudden als ik hem 
eruit blaas zodra het stoplicht op groen 
springt. 
 Maar als ik later zoals het een echte vent 
betaamt overmoedig word, en écht te hard 
door een bocht vlieg, voel ik hoe de R8 
ingrijpt.  ‘Kom maar kind’, als een soort 
goedmoedige vaderfiguur neemt hij de boel 
in alle rust over. Hij pakt me bij de hand en 
leidt me met een rotgang op de millimeter 
langs de grintbak, en iets verderop de pits in.
 Als we stilstaan snuf ik stiekem even 
onder mijn oksel. Zie je wel. Dit ben ik 
niet. Testosteron, dat is wat ik ruik. Ik ruik 
onmiskenbaar man. Als ik uitstap wil ik 
gitaar raggen! Zware jongens roken! Bier 
zuipen! Everzwijn eten! Yeah! Harrrrggrr!

De Audi R8 is eigenlijk een Lamborghini Gallardo in vermomming. Slechts een fractie langzamer maar minder fout dan een 
Porsche 911 GT3 Coupé. Een stukje lager dan een BMW M6. Een stuk goedkoper dan een Aston Martin DB9 Vantage. En een heel 
stuk vlotter dan een Bentley Continental.


