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De dag begint regenachtig bij Golfbaan 
Landgoed Welderen in Elst, waar eige-
naar Dirk-Jan Vink ons verwelkomt.  
De golfarchitect J. Eschauzier ontwierp 
deze uitdagende golfbaan, nabij het  
riviertje de Linge gelegen. Golfbaan 
Landgoed Welderen beschikt daardoor 
over schilderachtige waterpartijen,  
die tactisch spel noodzakelijk maken. 
Beginnende zakelijke golfers kunnen 
zich inschrijven voor het Try & Go  
pakket: een zakelijke vorm van groeps-
lessen waarbij je, samen met andere  
ondernemers uit de regio, de sport leert 
kennen én profiteert van interessante 
zakelijke opties. Baanpermissie of een 

golfvaardigheidsbewijs zijn daarbij  
niet nodig. Alle zorgen uit handen laten 
nemen voor je (zakelijke) event kun je 
trouwens ook gerust aan het toegewijde 
team van de golfbaan overlaten, getuige 
onze autotestdag. Op naar de eerste rit!

EERSTE PITSTOP: 
KOFFIEBRANDERIJ PEEZE 
Het is tijd voor andere koffie! Aan  
Ringoven 36 in Arnhem bezoeken we 
Koffiebranderij Peeze. Bij het familie-
bedrijf is niet alleen de beste, maar  
ook de meest duurzame koffie, thee en 
chocolademelk te krijgen voor op het 
werk, in de horeca én thuis. Nadat de 

deelnemers rijervaringen hebben  
uitgewisseld, vertelt accountmanager 
Johan Heuting ons over het bedrijf en 
laat zien dat op slechts enkele vierkante 
meters alle koffiebonen in eigen huis 
worden gebrand. Peeze vindt dat koffie 
eerlijker kan in de hele keten; van boer 
tot klant. En daar werken zij elke dag 
aan. Gelijkwaardig ondernemerschap 
met koffieboeren, klimaat-positief en 
vrij van afval staan hierin centraal. Johan 
en productontwikkelaar Freddy Alves 
hebben ons goed verzorgd met heerlijke 
koffie en bijpassende zoete lekkernijen. 
Perfecte brandstof om op kracht te  
komen en de tweede testrit in te gaan. 

EVEN BIJTANKEN:  
RESTAURANT ZIJDEWINDE
Of beter gezegd: even opladen. De  
auto’s van vandaag zijn namelijk  
allemaal (deels) elektrisch. De Aiways 
U5 Premium, de Fiat 500 e, de Opel  
Corsa-e, de Opel Mokka-e en de Tesla 
Model Y worden aan een kritische  
test onderworpen. Men is met name 
nieuwsgierig naar de voor iedereen  
nog onbekende Aiways. De Chinese  
autofabrikant bestaat sinds 2017 en  
produceert uitsluitend elektrische  
auto’s. Het bedrijf werd opgericht  
door Samuel Fu en Gerry Gu en het  
eerste ontwerp was de Aiways U5, een 
SUV die vanaf het jaar van oprichting 
werd ontwikkeld en in 2020 werd  
gepresenteerd. 

Bij Restaurant Zijdewinde aan de  
Waaldijk 28 in Bemmel is men de  
afgelopen periode druk geweest met 
een nieuw concept: De Kaz. “Mijn vader 
begon hier in 2008 een pannenkoeken-
restaurant. Daarvoor had mijn opa  
een kwekerij op dit terrein. Een van  

de kassen van die kwekerij is in het  
restaurant geplaatst”, aldus chef-kok 
Stijn Disveld. “Daar serveren we het 
kwalitatief hoogstaande chef’s menu 
van drie tot zes gangen. We werken  
zoveel mogelijk met biologische en 
streekproducten. Hammen en worsten 
(charcuterie) maken we zelf en ook  
bieren brouwen we zelf.  

TWEEDE PITSTOP:  
MELIS LOGISTICS
Na alweer de derde rit bezoeken we  
Melis Logistics en eigenaar Marwin  
Melis en Alex de Geest  ontvangen ons 
met een patatje uit de eigen foodtruck.  
Het internationale transportbedrijf 
biedt tal van logistieke diensten. Men  
is continu aan het innoveren om de 
logistieke keten te verkorten door  
sneller, betrouwbaarder en efficiënter 
transport. En dat allemaal onder het 
motto: ‘Om verder te komen, kun je  
beter verkeerde beslissingen nemen, 
dan géén beslissingen.’ Beslis je niets, 
dan bereik je ook niets. Het bedrijf 
werkt met een 1000 dagen-doel.  

Daarmee wil men niet alleen een  
grote speler zijn die voorop loopt in  
de Benelux en Nordrhein-Westfalen, 
maar ook op niche markten. Marwin: 
“We organiseren voor onze opdracht-
gevers de gehele logistieke keten,  
zodat producten betrouwbaar op hun 
bestemming komen. We zetten daarbij 
slimme logistiek in, automatiseren 
maximaal en investeren in de opleiding 
van professionals en in duurzame klant-
relaties.” Van de logistieke snelweg keren 
we terug naar fysieke wegen tijdens de 
laatste rit, die zal eindigen bij het start-
punt: Golfbaan Landgoed Welderen.  

FINISH: GOLFBAAN  
LANDGOED WELDEREN
Na het maken van foto’s van de test auto’s, 
praten we na in het avondzonnetje. Eén 
van de deelnemers schrijft op het test-
formulier: “Ik heb geweldig gereden 
met collega’s. Tot volgend jaar!” Daar 
sluiten we ons graag bij aan!  

Lees verder voor reviews van alle
deelnemende auto’s!

“Did I mention her nose yet? It’s very pointy, and everyone from Caesar to Getafix is in awe of it.”  
De neus van Cleopatra. In de stripboeken van Asterix en Obelix is iedereen er weg van. Tijdens de  

RAN Business Zakenautotestdag Arnhem beoordelen we hele andere neuzen: die van verschillende 
testauto’s. We kijken bovendien verder dan de neuzen lang zijn: hoe beoordelen de testrijders het 

interieur en exterieur van de auto’s? Wat vinden ze van het weggedrag en de prestaties van de motor?  
En zijn de auto’s gebruiksvriendelijk qua bediening? Is dit allemaal op een rij gezet, dan volgt een 

eindoordeel over de prijs-kwaliteitverhouding. 

Het neusje van de zalm bij de 
Zakenautotestdag

TEKST: HELEEN KOMMERS  |  FOTOGRAFIE: JAN ADELAAR

NETWERKEN
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De Aiways U5 is standaard van alle  
gemakken voorzien. Het elegante maar 
dynamische ontwerp wekt een indruk 
die even esthetisch als tijdloos is. Het  
interieur maakt indruk met een minima-
listische vormentaal en hoogwaardige 
materialen.

De U5 heeft een breed scala aan verlich-
tingsmogelijkheden, een zwevend touch-
screen als centraal bedieningselement  
en buitengewoon veel ruimte. Dankzij 
z’n unieke stahoogte en beenruimte  
definieert de Aiways U5 de binnenruimte 
van een EV opnieuw. In de royale U5 voel 
je je direct thuis.

Mike Dammer (Mida IT Service): “Deze auto 
rijdt vloeiend, ligt strak op de weg en heeft 
meer dan voldoende vermogen. Hij past daar-
door bij ieder rijgedrag. Verder oogt de auto 
zeer luxe, maar dat zie je niet direct terug in 
de prijs, daarom top!”

Edith Nobels (BDO Accountants): “Een  
mooie auto met sportieve lijnen en een net  
afgewerkt interieur. De motor is snel, stil en 
zuinig. Het instrumentenpaneel is gebruiks-
vriendelijk. De prijs-kwaliteitverhouding van 
deze auto is heel goed! Deze auto verdient  
absoluut meer naamsbekendheid!”

AIWAYS U5 PREMIUM
DEALER: ADN

VERTEGENWOORDIGER: ROBERT VERMEULEN (085 444 45 95)

SPECIFICATIES
Type: MAS861

Transmissie: Automaat

Vermogen: 205 Pk / 150 kW

Verbruik: 17 kWh / 100 km

Acceleratie: 0-100 km/h in 7,5 sec.

Topsnelheid: 160 km/u

Uitrusting: Panoramadak, Lederen  

bekleding met stoelverwarming, 360° 

panoramacamera, Adaptieve cruisecontrol, 

Keyless entry en go, Elektrische achterklep

De eerste generatie 500 gaf mensen  
mobiliteit en vrijheid. De tweede maakte 
van stadsauto’s een cool bezit. De derde 
zal een nog hoger doel dienen.
De nieuwe 500E zal je woon-werkverkeer 
op vele manieren vereenvoudigen. Om te 
beginnen zal de auto de verkeersborden 
lezen en voorstellen welke snelheid je  
op die weg moet aanhouden. Zodra je 
eenmaal de snelheid en afstand met de 
knoppen op het stuur hebt ingesteld,  
zal het systeem vervolgens zelf de juiste 
afstand houden ten opzichte van je voor-
ligger (vanaf 30 km/u) en stoppen als het 
verkeer dit vereist. Zo heb je altijd een  
betrouwbare bijrijder aan je zijde.

De 500E zal trouw blijven aan zijn ver-
leden: alle essentiële lijnen zullen zacht, 
glad en strak de iconische stijl volgen.

Milan Brouwer (BOOOM Digital): “De car-
play is goed en de styling heeft leuke details, 
zoals de skyline van Turijn, de productie-
plaats van de auto. Verder ligt hij goed op de 
weg, stuurt hij strak en trekt hij lekker vlot op.”

Bert Hesseling (Werktalent): “Een prima 
stadsauto auto waarbij aan alles is gedacht. 
Ook op de snelweg rijdt hij bijzonder stabiel. 
De motor is pittig, geluidloos en met een actie-
radius van 310 km. komt hij verrassend uit  
de hoek!

FIAT 500E
DEALER: KIEN ARNHEM

VERTEGENWOORDIGER: JIBBE BOSCHMA (026 369 00 00)

SPECIFICATIES
Type: Icon Cabrio

Transmissie: Automaat

Vermogen: 118 Pk / 87 kW

Acceleratie: 0-100 km/h in 9 sec.

Topsnelheid: 150 km/u

Uitrusting: Full LED Koplampen,  

Fiat CoDriver, Winter Pack,  

17” Velgen, 10” Infotainment met  

draadloos opladen, Apple CarPlay  

& Android Auto 47

Verkoopprijs: € 39.950-

Vanafprijs: € 39.950,- 

Vanafprijs full operational lease: € 495,- 

Bijtelling: 12% tot € 40.000,-, daarboven 22%

Informatie: www.aiways.nl

Verkoopprijs: € 39.495,-

Leaseprijs: v.a. € 299,- Netto Operational Lease

Vanafprijs: € 24.990,-

Bijtelling: 12%

Informatie: www.kien.nl/500e46



Deze Grandland heeft een benzine- 
motor en een accu waardoor de auto  
onwijs zuinig rijdt.
Voor kortere ritten kan je zelfs volledig 
elektrisch rijden. Voor de rest is de 
Grandland van alle luxe voorzien!
Mocht u nog meer informatie willen 
kunt u gerust een keer langskomen!

Maurice Toussaint (Sharp Business Point 
Arnhem): “Deze uitvoering ziet er erg stoer 
uit. Het interieur is prettig, logisch en over-
zichtelijk. Verder is het fijn om toch een motor 
te horen. Het voordeel van deze hybride auto 
is dat hij oplaadt tijdens het rijden.”
 

Rick van Rosmalen (Assurantiekantoor  
Wertenbroek): “Een fijne auto met een hoge 
instap. Het weggedrag is bijzonder goed en 
comfortabel. De motor is vlot met 300 pk en 
erg zuinig: 1 op 25! Deze hybride uitvoering  
is ideaal en het ontbreekt de auto aan niets! 
Het instrumentenpaneel is overzichtelijk  
en duidelijk. Mijn conclusie: een prima 
prijs-kwaliteitverhouding!”
 
Charrel van den Bovenkamp (CRDT &  
Finance): “Interieur én exterieur zien er  
netjes uit hoor! Deze leuke auto heeft ook  
een goed weggedrag en prima motor-
prestaties. De bediening is zeer gebruiks-
vriendelijk en overzichtelijk.”

OPEL GRANDLAND X
DEALER: BROEKHUIS OPEL

VERTEGENWOORDIGER: TIM MULDER (026 369 22 11)

SPECIFICATIES
Type: 1.6 Turbo Hybrid4 Ultimate

Transmissie: Automaat

Vermogen: 300 pk / 147 kW /  

300nm koppel

Verbruik: 5 l / 100 km

Acceleratie: 0-100 km/h in 6,1 sec.

Topsnelheid: 235 km/u

Uitrusting: Lederen bekleding, stoel

verwarming/airco, electrisch verstelbare 

stoelen met geheugen, climaatcontrol

Verkoopprijs: € 48.900,-

Leaseprijs: € 529,- o.b.v. 60 mnd 10dkm

Vanafprijs: € 43.049,-

Bijtelling: 22%

Informatie: www.broekhuis.nl/opel

Deze Corsa-e is voorzien van een  
50kw accu goed voor wltp 337 km  
actieradius. Daarnaast heeft de Corsa
3 fase laden waardoor de Corsa bij jou 
thuis binnen 9 uur is opgeladen.
Mocht u nog meer informatie willen 
kunt u gerust langs komen! 

Dennis Goudriaan ( Willems Post- en  
Pakketservice): “Mijn eerste indruk? Hele 
mooie lijnen en een gave kleurcombinatie! 
De auto stuurt direct, het bochtenwerk is  
prima en de motor heeft meer dan  
voldoende vermogen.”
 

Coen Pas (RAN Media): “Een comfortabele 
auto, uitgevoerd in een mooie kleur. Hij ligt 
stabiel op de weg, rijdt heel fijn, smooth en de 
motor is geruisloos. De bediening is clean en 
helder, het middenscherm is super! Een prima 
prijs-kwaliteitverhouding!”
 
Edith Nobels (BDO Accountants): “Sportief 
en leuk met het zwarte dak en de hippe kleur. 
Het interieur is netjes afgewerkt, de knoppen 
zijn duidelijk en goed te bedienen. De auto 
stuurt direct en prettig en trekt vlot op, vooral 
in de sportstand. De bediening spreekt voor 
zich en is daarmee zeer gebruiksvriendelijk.”

OPEL CORSA-E
DEALER: BROEKHUIS OPEL

VERTEGENWOORDIGER: TIM MULDER (026 369 22 11)

SPECIFICATIES
Type: 11kw 3-fase

Transmissie: Automaat

Vermogen: 136 PK / 260nm koppel

Acceleratie: 0-100 km/h in 8,1 sec.

Topsnelheid: 150 km/u 

Uitrusting: Climaat control, Navigatie, 

draadloos opladen telefoon, 3 fase  

laden, Keyless entry, achteruitrij camera, 

led verlichting, verkeersbordherkenning, 

DAB radio

Verkoopprijs: € 33.400,- 

Leaseprijs: € 374,- o.b.v. 60 mnd 10dkm

Vanafprijs: € 31.599,- edition 1 fase laden

Bijtelling: 12%

Informatie: www.broekhuis.nl/opel48 49



Net als iedere andere Tesla is Model Y 
ontworpen om de veiligste in zijn klasse 
te zijn. Het lage zwaartepunt, de stijve 
carrosserieconstructie en ruime kreukel-
zones zorgen voor een ongeëvenaarde 
bescherming.
 
Ideale combinatie van ruimte  
en prestaties
Model Y is maximaal veelzijdig, hij  
biedt plaats aan vijf passagiers en hun 
bagage. Het AWD-systeem bestaat uit 
twee onafhankelijke elektromotoren die 
digitaal het koppel over de vier wielen 
verdelen voor betere handling, tractie en 
stabiliteit dan u wellicht gewend bent.

Laden
Model Y is volledig elektrisch, thuis,  
aan een laadpaal of onderweg laden,  
er zijn vele opties. In Europa zijn er  
meer dan 700 Supercharger locaties  
met meer dan 7.300 laadplekken.
Bij de supercharger laadt u van 0 naar 
80% in slechts 20 minuten, dit garandeert 
een onbezorgde reis naar uw vakantie-
bestemming.

Marco Verheul (MVe – Select bv. / A1  
Recruitment): “Mijn eerste indruk? Super!  
De eenvoud straalt rust uit en maakt de auto 
voor mij ‘gebruiks-VRIEND-elijk! Hij is zijn 
prijskaartje méér dan waard!”

TESLA MODEL Y
DEALER: TESLA

VERTEGENWOORDIGER: MART PETERS (026 311 10 16)

SPECIFICATIES
Type: Dual Motor All-Wheel  

Drive Long Range

Transmissie: Automaat

Vermogen: 351 PK / 258 kW

Verbruik: 169 Wh/km

Acceleratie: 0-100 km/h in 5,0 sec.

Topsnelheid: 217 km/u 

Uitrusting: Autopilot, Premium zwart  

interieur met verwarmd stuurwiel,  

19”Gemini velgen, laadpunten in de  

navigatie verwerkt, Solid Black lak 

Verkoopprijs: € 65.200,-

Vanafprijs: € 64.000,-

Bijtelling: 12% (€ 0 - € 40.000)  

en 22% (€ 40.000+)
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