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Stel, je maakt al bijna dertig jaar een van de meest 
iconische roadsters ter wereld en die is weer eens 
helemaal opgefrist. En stel dat je dan op zoek gaat 
naar een passende locatie voor de introductie. Dan 
beland je in Roemenië, voor een weg die volgens 
kenners de mooiste autoweg ter wereld is.
 
door Michiel Van Kleef

Betaalbaar 
          en puur

MAZDA MX5

WEER EEN PAAR GRAADJES BETER
Mr. reed in 2011 al eens in de MX5, qua merk en 

type nou niet bepaald een veelvoorkomend  

verschijnsel in de redactionele kolommen, maar 

Mr. was direct verkocht. Wat een enorm leuk  

autootje, lekker licht en beweeglijk, strak in de 

bochten, geestig hoe die kap - alleen  

handbediend - open kon worden gegooid, ja  

dat was een prima kennismaking.

Zeven jaar later, en twee generaties MX5 verder, 

gelden al deze beschrijvingen nog steeds. En 

zoals dat gaat met dit soort auto’s, alle sterke 

punten worden alleen maar bevestigd en  

versterkt. Dus is alles weer een paar graadjes 

beter. Betere materialen, betere rijeigenschap-

pen, betere remmen, zwaardere motor en ga zo 

maar even door.

En dus staat Mr. op een wat troosteloze 

septemberdag aan de voet van de  

Roemeense Karpaten met een glimmende 

Mazda MX5 klaar om te beginnen aan de Trans-

fagarasan Road. Een weg die er zonder de voor-

malige dictator Ceausescu nooit was geweest. Hij 

spendeerde in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw een fortuin en ettelijke mensenlevens aan 

de bouw van deze weg dwars door de Fagaras-

bergen in de Zuidelijke Karpaten, toen en nu nog 

steeds een afgelegen stukje Roemenië.

DE TOP 3 VAN CHARISSA KOSTER, 
PARTNER/ADVOCAAT IE/ICT/MEDIA 
DAYONE ADVOCATEN
Leukste auto: een klassieke Alfa Romeo Giulia 

Nuova Super (rood)

Leukste route om te rijden: door de Cotswolds 

van Oxford naar Burford via Woodstock

Niet doen: zakelijk rijden met een klassieker, en  

filerijden is ook geen hobby


