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In 1967 kwam het eerste prototype van de Range Rover gereed, maar het zou nog tot
half 1970 duren, voordat de auto aan de pers werd geïntroduceerd. Deze allereerste
luxe SUV moest in eerste instantie geheim blijven. De bouwers van de auto besloten
om de letters Range Rover van de motorkap te halen en te vervangen door Velar (van
V Eight LAndRover), dit om pottenkijkers op het verkeerde been te zetten. Vijftig jaar
later draagt de laatste telg uit de immer uitdijende Range Rover familie de naam Velar
met verve en de Range Rover Velar kan op z’n minst een schoonheid in design worden
genoemd. Wij mochten de Velar van de importeur een paar dagen meenemen…
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De Velar is in een druk segment gepositioneerd.
Concurrenten zijn onder andere de Audi Q5, de
M-B GLC en de Volvo XC60. Toen we deze nieuwe
Range Rover telg te zien kregen, hadden we het
gevoel, dat de auto groter oogde, dan ie in werkelijkheid is. Dankzij de uitgestrekte lijn van de
auto en de lage ramen en dak geeft deze SUV een
groter gevoel. Het dak van de Velar is zwart en dat
maakt de auto visueel nog wat langer; het staat ‘m
sowieso erg goed. De combinatie met de zwarte
wielen, grille en belijningen zijn werkelijk subliem.
Tel daarbij het zwart geperforeerde Windsor lederen interieur op met z’n massagefunctie (heerlijk!)
en de auto is helemaal af. Wat ook vet is, is dat de
deurhendels verzonken in de carrosserie zijn, als
de auto op slot is. Nader je de auto, dan komen
deze automatisch naar buiten en dat gaf ons iedere keer weer een gelukzalig gevoel van herkenning.
Nu we het toch over het interieur hebben: je bedient de Velar via een IPhone-achtig bedieningspaneel. Het TFT-paneel achter je stuur is futuristisch en, zoals bij alle Range Rovers, zie je in het
voorraam geprojecteerd staan, hoe hard je rijdt.
De drie hoofdknoppen in het middenconsole
zorgen ervoor, dat je zo’n beetje alle functies -en
dat zijn er nogal wat- kunt bedienen. Aan de bovenkant in het middenconsole is het multimediascherm gesitueerd. Ook dit ligt mooi geïntegreerd
in het dashboard.
Als je de auto start, komt deze ietsjes omhoog.
De Velar beschikt dus over luchtvering en denkt
na over optimaal comfort. Mocht je bijvoorbeeld
besluiten om off-road te gaan, dan ben je voorzien van een goede hulp met jarenlange ervaring.
Uiteraard kan je ook zelf voor een bepaalde stand
kiezen; dit doe je door op het middenconsole de
juiste knopjes aan te sturen…
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Wij reden de 2 liter diesel met 240 pk,
die is voorzien van een achttraps automaat. Het is weliswaar een diesel, maar
deze uitvoering doet voor het gevoel
niet onder voor benzinevarianten. Snel,
sportief en comfortabel rijden doet deze
Velar-uitvoering absoluut. Je hebt lekker zicht vanuit je luxe bestuurdersstoel,
die zit als een bioscoopzetel en je hoeft
verder nauwelijks ergens aan te denken,
behalve aan sturen en gas geven. Alle
extra rijhulpmiddelen staan tot je beschikking en het bijna minimalistische,
maximaal strakke interieur biedt rust en
comfort. De luchtvering

zorgt voor een prettige en sportieve samenhang met het wegdek en het geruis
van de banden, dat in het interieur is te
horen, is minimaal. Eigenlijk biedt deze
auto een soort van therapeutische ervaring qua ‘rust’. En als je niet overtuigd
bent, dan zet je de stoelmassage aan. Dat
brengt een volkomen serene sfeer mee…
De motor klinkt als een achtergrondmuziekje, is een beetje aanwezig en vooral
prettig. Pas als je met je voet op het pedaal duwt, dan gromt ie als ‘een roofdier’.
Wij hadden dat gevoel niet vaak, maar
het is lekker, als het kan, zodra het verkeer dat toelaat.
Een bijzondere ervaring dat rijden met
die Velar. Wat ons betreft een prachtig
gelukte SUV!

TECHNISCHE GEGEVENS:
Model 2.0D 240pk HSE AWD Aut.
Prijs €102.860
Exterieur Firenze Red
Interieur Ebony HSE
Prijs getoond model €121.406
STANDAARDUITRUSTING
- Remote Pack
- Remschijven voor, 325 mm
- 2-Zone Climate Control
- Meridian(R) Surround Sound audiosysteem
- InControl Apps
- Connect Pro met: Pro Services en Wi-Fi Hotspot
- Open differentieel achter
- Schroefvering
- Tyre Repair System
- Afsluitbaar dashboardkastje
- All-season-banden
- Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare
buitenspiegels, automatisch dimmend,
met instapverlichting
- Met leder bekleed stuurwiel met
afwerking in Chrome
- Extended Leather Pack- Leder op de
middensectie van het dashboard en het
onderste deel van debovenste portierranden
- Hemelbekleding in Light Oyster
- Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder
- Interactive Driver Display
- Standaard dak
- Metalen dorpellijst voor bagageruimte
- Metalen dorpellijsten voor
- Elektrisch in hoogte en lengte
verstelbare stuurkolom
- Power Socket Pack 1
- HSE badge
- Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
OPTIES
- Black Exterior Pack
- Climate Pack
- Convenience Pack
- On / Off Road Pack
- Elektronisch gestuurde luchtvering
- Dak in contrastkleur Black
- Elektrisch uit-/inklapbare trekhaak
- Glazen panoramadak met
schuif-/kanteldeel voor
- Matrix-Laser LED koplampen
met signaturedagrijverlichting
- Privacy glas
- Roof rails in Gloss Black
- Vast sleepoog achter
- Verwarmbare voorruit en
verwarmde ruitensproeiers
- 21” 10 spoke ‘Style 1033’ in Gloss Black
- 20-V. elekt. verstel/koel/verwarmb. voorstoelen
met massagefunctie. Memoryfunctie best.stoel
- Configureerbare ambianceverlichting
- Eindpanelen dashboard in Chrome
- Gepolijste roestvaststalen pedalen
- Metalen dorpellijsten met verlichting
voor en metalen dorpellijsten achter
- Verwarmbare stuurwielrand
- DAB+-radio
- Head-up Display
- Secure Tracker
- Surround Camera System met Wade Sensing
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