
8,50 AMG - 1997

Een wolf in schaapskleren zouden we deze E 50

AMG niet direct willen noemen, maar voor een

sportsedan met een 347 pk sterke 5,0-liter VB

ziet de E-Klasse van Pepijn Steenbergen er toch

bijzonder ingetogen uit. Zelfs de typeaanduiding

op het kofferdeksel ontbreekt.

Het hart van deze A[/G. De 5,0-l termotor stanrt uit de toenmallge

S'Klasse en kreeg er 27 pk ef l0 Nm bij. Her geluid is zeer beschaafd
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'ë é bedoel. De mix van sportiviteit en

& comfort is werkelijk fantastisch en met
deze motor in het vooronder heb je nooit het gevoel

dat je de auto overvraagt. Er is domweg altijd genoeg

vermogen. Zo heb je bij 1.500 toeren per minuut al

400 Nm tot je beschikking. Toch is het geen auto die
direct uitnodigt om stevig te trappen. Dat hoeft ook
niet; hij is sowieso snel genoeg en ook bij 120 km/h
op de snelweg is het een genot om in te rijden", aldus
een enthousiaste Pepijn, die zijn zilvergrijze sedan

bijna dagelijks rijdt. Het is overigens niet zijn enige
AMG, voor zomerse dagen staat er ook nog een

SL 60 AMG paraat. Pepijn: "Die kocht ik nadat mijn

SL 500 was gestolen. Man, wat was ik daar ziek van.

Nooit meer iets van gehoord, compleet verdwenen.

Gelukkig had ik een goede verzekering, zodat in elk
geval de financièle schade werd gecompenseerd. ln

mijn zoektocht naar een waardige opvolger stuitte
ik op de SL 60 AIVG. Na een grondige inspectie door
een deskundige heb ik die auto gekocht.Ook die rijdt
fantastisch; er staat nu bijna 140.000 op de teller."
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We lopen om de E50 AIVG heen. Zichtbare uiterlijke
verschillen met een milder gemotoriseerde W2i0 zijn

de 18-inchwielen, de dubbele uitlaat, de beschaafde

bodykit en een minuscuul AMc-plaatje midden op

de voorspoiler. Nee, dan het interieur - dat is pas

flamboyant! De eerste eigenaar bestelde de fraaie

combinatie van zwart en zilvergrijs leer. Pepijn: "Dat

was vooT mij wel een extra reden om juist deze E 50

te kopen. lk vind het geweldig. Veel mooier dan een

saai zwart interieur, toch? De auto stond in de buurt
van Stuttgart te koop en bleek bovendien in het bezit

van iemand van een Mercedes-Benz club. Dat schiep

toch extra vertrouwen. Zodra bleek dat alles klopte,

besloot ik tot de aankoop over te gaan.
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En zo gebeurde het dat we een week later rond mid-

dernacht richting Stuttgart reden en dik elf uur later
zat ik achter het stuur van deze AN/G op weg naar

Nederland. Een rit die me nog lang zal bijblijven.

Auto's als deze zijn vooral gemaakt voor lange ritten
over de autobahn. Veel kracht en comfort, heerlijke

stoelen; alles klopt. Typisch trouwens dat alleen de

bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar is. Maar ver-

der zit hij royaal in de opties, hoor; mij hoor je niet
klagen. Dat mag ook wel - hij kostte destijds net zo

veel als een S 500. En dat is dan zonder opties."

Deze W2i0 E 50 AIVG zou je kunnen zien als de op-

volger van de vermaarde 500E (later E 500) op basis



Uiteraard is de E50 At/G kelrrig begrensd 0p 250 km/h, anders zou

de naald waarschijnlijk niet genoeg hebben aan deze schaa.

De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar, Het kege v0rmige

knopje rechts ervan is voor de stuurverstelling. Geniaal bedacht!

Tekst Marc Klaver, foto's Maurice Volmeyer
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van de W124. ln 1996, toen de E 50 debuteerde, was

AMG nog niet volledig in handen van Mercedes-

Benz, maar de samenwerking was wel zeer hecht.

En terwijl hedendaagse AMG's zijn voorzien van

geblazen motoren, heeft de Benz van Pepijn een

dikke 5,0-liter achtcilinder zónder turbo onder de

kap. Het is de motor uit de toenmalige S 500, die

dankzij een paar kleine aanpassingen iets meer ver-

mogen levert. Nog niet met de handtekening van

degene die het blok bouwde op het kleppendeksel
(het is immers een 'gewone'seriekrachtbron), maar

wel een imposante krachtcentrale. Het onderstel

kreeg dikkere stabilisatorstangen en schokdempers

van Bilstein en uiteraard zijn ook de remmen aange-
past aan het brute geweld. Pepijn: "Díe over-engi-

neeringvan lVlercedes, daar kan ik echt van genieten.

Natuurlijk maken vrienden wel eens grapjes waar
het woord taxi in voorkomt, totdat ik ze meeneem

vooT een ritje. Dat dwingt respect af." ook wij stappen

in en wat meteen opvalt, is het beschaafde geluid.

Geen gehamer of geblaf, maar een sonore, donkere

brom. "Elke keer dat ik onderweg ben, geniet ik.

Ik zie deze [4ercedes nog altijd als een cadeau."

0p de vraag of er met een auto als deze nog iets te

wensen over blijft, antwoordt Pepijn dat hij weliswaar

heel veel moois kan bedenken, maar dat zijn E 50

AMG toch echt subliem is. ^

Vooruit, het is bepaald geen subtiel stuurtje, maar de E-rilder heeft nu eenmaal graag iets om beet te pakken, vandaar
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