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Cor van de Polder test nieuwe Kia Ceed

‘Een pittige en heel
complete auto’

‘De stationwagen
heeft bijvoorbeeld
een inhoud van
maar liefst
625 liter’

warme dagen niet tegen de bekleding
van je stoel ‘plakt’. De Full LED koplampen zorgen voor zeer goede verlichting
van het wegdek. Alle nieuwste snufjes op
het gebied van veiligheid zitten ook op de

Ceed: denk onder meer aan voetganger-herkenning
en een automatisch remsysteem als je de cruise control
inschakelt, om te voorkomen dat je in een moment van
onoplettendheid op je voorganger botst. Al is dat in het
begin wel even wennen.”
Uiterlijk
Zeker zo belangrijk: het uiterlijk van de Ceed. Dat was trouwens ook het eerste waar Cor van de Polder op viel. “De

Je kunt je trouwens afvragen hoe een ondernemer uit het

neus, die vind ik echt indrukwekkend”, lacht hij. “Die geeft

Rotterdamse bij een autobedrijf in Krimpen aan den IJssel

de Ceed een uitstraling waar ik van houd. En wat ik ook een

terechtkomt. Daarvoor moeten we bijna dertig jaar terug in

grote meerwaarde vind: hij heeft heel goede stoelen waar

de tijd, toen Cor van de Polder binnenliep bij een Ford-dea-

ik prettig in zit. Ik ben niet de kleinste, dus daar kijk ik zeker

ler in Krimpen. “Daar werkte Ted en van begin af aan klikte

naar.”

het tussen ons. Toen hij voor zichzelf begon, ben ik met hem
mee gegaan. Inmiddels rijdt bijna mijn hele gezin in een Kia.

‘Het is Kia
toch weer gelukt om
hem beter te maken.
Het is echt
een topper’

Van c’eed naar Ceed; niet alleen de naam van deze populaire auto is veranderd.
Kia leverde met de derde generatie van de Ceed een compleet vernieuwde
vierwieler op. Cor van de Polder, al jaren trouwe klant van AutoDrome Nederland in Krimpen aan den IJssel, toont zich na een testrit zeer positief.
“Ik ben onder de indruk”, knikt de eigenaar

nieuwe versie. Bij de eerste c’eed was ik al enthousiast,

van een groente- en fruitspeciaalzaak in Om-

maar het is Kia toch weer gelukt om hem beter te maken.

moord. “Het is een pittige en heel complete auto. Het

Het was een testrit, maar Van de Polder zal binnenkort ook

Al heb ik zelf naast Kia’s wel andere auto’s gereden, maar

definitief achter het stuur van de nieuwe Ceed plaatsne-

daarvoor klopte ik ook altijd bij Ted aan.”

men. Hij wisselt zijn Volkwagen bestelwagen in voor deze

Terug naar de Ceed, het nieuwste paradepaardje in de show-

Kia. “We stoppen met het zelf bezorgen van bestellingen;

room van AutoDrome Nederland. Van de Polder gaat hem

dat besteden we uit”, licht hij toe. Hij begon in de jaren

zakelijk gebruiken, maar hij is ook meer dan geschikt als ge-

tachtig in Rotterdam-Zuid met een groente- en fruitspeci-

zinsauto. Ted Markus: “Het is een heel ruime auto. De stati-

aalzaak. Zo’n elf jaar geleden kwam hij terecht in een groot

onwagen heeft bijvoorbeeld een inhoud van maar liefst 625

winkelcentrum in Ommoord, met als buren de supermark-

liter.” Van de Polder vult hem aan: “Het is ook een heel stille

ten Jumbo en Albert Heijn. “Waarmee wij ons onderschei-

auto, zeker in vergelijking met de Volkswagen waar ik nu in

den? Smaak is het belangrijkste. Als de kwaliteit meer dan

rijd. Een nadeel vind ik trouwens dat er geen cd-speler in zit.

uitstekend is, zijn klanten bereid meer te betalen. En ook

Dat is voor mij wel even wennen”, zegt hij met een knipoog

de kant en klare maaltijden, samengesteld uit verse pro-

naar Ted Markus. “Ik ga je nog wel even uitleggen hoe je toch

ducten, doen het bij klanten heel goed.”

muziek kunt luisteren”, lacht die terug. 

Het is echt een topper.”

dashboard is uitgebreid, maar wel overzichtelijk. Al heb ik
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lang nog niet alles uitgeprobeerd.” Niet zo vreemd, want

Veel van de opties zie je ook in andere auto’s terug, maar op

de Ceed waarin Van de Polder de testrit maakte, is voorzien

meerdere punten onderscheidt de Ceed zich. Markus: “Bij-

van alle opties die mogelijk zijn. “En de 1.4 Turbo-motor

zonder is bijvoorbeeld de stoelverwarming, die in de zomer

zorgt voor veel rijplezier”, voegt Ted Markus, eigenaar van

voor verkoeling zorgt. Het maakt de zitplaats niet koud,

AutoDrome Nederland, aan. “Wij zijn heel blij met deze

maar het werkt met een ventilatiesysteem, zodat je op
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