LE MANS CLASSIC

TOUT ÉTAIT FORMIDABLE!
Tekst & Fotografie Michiel Mulder

123.000 bezoekers,
180 clubs met
8500 auto’s,
1000 coureurs
en pakweg 500 raceauto’s.

Er waren

Elke start werd begeleid door
een historisch vliegmachien
dat boven het rechte stuk bromde.
Er was een dozijn voormalige
winnaars van de legendarische
24 Uren, inclusief Henri Pescarolo,
Andy Wallace, Emanuele Pirro en
onze eigen Gijs van Lennep en
Jan Lammers. De achtste
Le Mans Classic
was weer formidable!
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Niki LAUDA’S 288 GTO

Yvo Alexander had voor een flinke
hoeveelheid 250 GTE’s gezorgd.

‘QUA SPORTIEVE PRESTATIES
WAS HET VOOR DE NEDERLANDERS
EEN WEEKEND OM SNEL
TE VERGETEN’

David Franklin doet een dutje tussen de bedrijven door.

De Porsche van Gijs van Lennep miste zijn verlichting,
een probleem als je ’s nachts moet rijden.

DAT DE GOODWOOD REVIVAL
astronomische aantallen bezoekers trok
en de Oldtimer Grand Prix de grootste
Europese klassiekermeeting heette te zijn,
zat de Fransen een jaar of vijftien geleden
nogal dwars. Vandaar de komst van Le
Mans Classic, onder het motto ‘kunnen
wij ook’. Ondertussen zijn we aangeland
bij de achtste editie, die opnieuw groter,
unieker en spectaculairder was.
Het belangrijkste verschil met de
andere topevenementen: het concept om
24 uur door te rijden in zes verschillende
klassen, waardoor je als liefhebber van
klassiekerracerij ook ’s nachts aan je trekken komt. Daarbovenop komt dan het
legendarische circuit van Le Mans, dat
voor de gelegenheid over de volle lengte
van ruim 13 kilometer wordt gebruikt, al
is die lengte ook een achilleshiel. Voor de
oudere beestjes duurt een rondje namelijk best lang én je hebt als toeschouwer
niet goed zicht op dat wat er achterop
de baan gebeurt. Toch wat anders dan
op Zandvoort tijdens de HGP. Je vervelen hoeft echter beslist niet: in de village
kun je jezelf helemaal klem kopen aan
miniatuurautootjes, boeken, parafernalia
en voedsel. Er zijn bovendien een concours d’élégance, een P
 orsche Expositie
en natuurlijk is er het clubterrein, waar
vooral P
orsche elk jaar indruk maakt
met ongeveer 1000 auto’s... Hadden we

David Hart werd ook in de Lola achtervolgd door pech.

De Lister Knobbly van Gijzen /
Schrauwen.

‘DE TOESCHOUWERS HEBBEN ECHTER
EEN MOOI EVENEMENT TE ZIEN
GEKREGEN DAT RECHT DEED AAN
ALLE ZINTUIGEN’
de picknickmandjes al genoemd? En de
kindercompetitie Little Big Mans? Het uit
Groep C en de Jaguar C
 lassic Challenge
bestaande voorprogramma? Het feit dat
het op Le Mans doorgaans droger en
zonniger is dan in Sussex en de Eifel?
Le Mans Classic heeft het allemaal. Alleen
de dress code, dat wil nog niet zo vlotten:
ook dit jaar wandelden drommen Fransen
rond in wat er in de aanbieding was aan
zomerkledij bij de hypermarché. De elegantie van de Goodwood R
 evival was
weer ver te zoeken, helaas.
En de races zelf? In Groep C reden
twee Nederlandse equipes mee, althans,
de Spice van Octane-columnist Michiel
Campagne, die hij samen met Jan

Lammers zou delen, reed uiteindelijk

niet, maar de 
Porsche 962 van Micha
Strijder wel. Hij werd 12e. De grote hoeveelheid uitvallers was wel wat zorgelijk,
maar van de 36 auto’s aan de start gingen
er uiteindelijk toch 21 over de finish. De
uitslag van Le Mans Classic zelf is wat
warrig, aangezien er in de zes raceklassen driemaal gereden wordt, wat een
klassement moet opleveren. Daarnaast
zijn er een Index of Performance en een
team
klassement, waardoor er uiteindelijk tig prijzen te verdelen waren.
Stonden er nog Nederlanders op de
erelijst? Ja! Ad van der Kroft pakte een
2e plaats in de Index of Performance van

Jan Gijzen in zijn Ferrari 275 GTB4.

De winnende Jaguar D-type van Hawthorn uit 1955.

De legende... Porsche 917.

Period kleding voor de monteurs. Zij wel!
Hans Hugenholtz joeg tevergeefs op GT40’s.
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Porsches, Porsches, Porsches, maar ja,
als je al achttien keer gewonnen hebt...

Een uitstapje buiten de baan kan
wel eens brokken veroorzaken.
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Niki LAUDA’S 288 GTO

Helaas hebben we de 54FAC heel
weinig in actie gezien.

DB versus Abarth, ook dat was ooit Le Mans.

‘ALLEEN DE DRESS CODE, DAT WIL NOG
NIET ZO VLOTTEN: DE ELEGANTIE VAN
DE GOODWOOD REVIVAL WAS WEER VER
TE ZOEKEN, HELAAS’

De start in Le Mans-stijl: spectaculair, maar alleen voor de show.

Someone is heading in the wrong direction. Levert wel weer applaus op.
Be a friend of the environment, drive a green car!
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klasse 1 met zijn Morgan 4/4 TT R
 eplica.
In klasse 3 was het de bedoeling dat
Jaap Sinke, Jan Lammers en Jetze Visser
hoge ogen zouden gooien, maar dat
pakte anders uit (zie volgende p
 agina’s).
David Hart (Lister nr. 31), Van der Kroft
(Morgan nr. 39) en Jan Gijzen (Lister nr.
56) namen daar de honneurs waar, maar
een podium zat er niet in.
Klasse 4 was een Ford GT40-aan
gelegenheid. Tevergeefs probeerde Hans
Hugenholtz zich met de DHG Cobra met
nummer 31 in de strijd te mengen, technische problemen veroorzaakten een terugval in het klassement. David Hart wilde
zich revancheren in klasse 5, ditmaal met
zijn Lola T70, maar ook nu achtervolgde
het pechduiveltje de auto met nummer 31. Gijs van Lennep moest in een
Porsche 908 eveneens de strijd staken, en
in klasse 6 lukte het hem opnieuw niet
om de streep te halen met een 911RSR.
Qua sportieve prestaties was het voor de
Nederlanders een weekend om snel te
vergeten. De toeschouwers hebben echter een mooi evenement te zien gekregen
dat recht deed aan alle zintuigen: mooie
auto’s om te zien, een geweldig geluid
en de geur van olie en benzine. Tout était
formidable!
Zon op de bol, wijntje erbij uit de picknickmand en je waande je een coureur in
Frankrijk.

In de beginjaren van de 24 Uren was het verplicht de eerste
ronden met de kap omhoog te rijden.
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HEALEY MEETS LE MANS

H

Tekst & Fotografie Michiel Mulder

EALEY MEETS LE MANS, stond er
op de posters en de polo’s. De ambities van Jetze Visser, Jaap Sinke en Jan
Lammers reikten ver met de Austin-
Healey ‘54 FAC’. Ze wilden op het
podium eindigen, vóór de Franse 

Healeys
graag, en het liefst onderweg een paar Listers
en Ferrari’s verslaan.
Als we op donderdagmiddag op camping
Houx aanschuiven bij het team achter de
54 FAC, is de stemming ontspannen en vol
verwachting. De voorbereidingen zijn intensief geweest, zoals te lezen was in de vorige
editie van O
 ctane. Nu is het tijd voor actie.
Jetze Visser, de preparateur van de beroemde
54 FAC, legt uit: “Dit jaar viert Dutch H
 ealey
Competitions, de sportieve sectie van de
Austin Healey Owners Club Nederland, zijn
25-jarig jubileum en daarom zijn er maar
liefst 54 H
 ealeys van de DHC naar Le Mans
gekomen om feest te vieren en het H
 ealey
Museum Raceteam in actie te zien. Dat is speciaal gevormd rond deze ex-works auto en we
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‘TJA, HET IS EEN MECHANISCHE
SPORT EN HET KAN STUK,
DAT HOORT ER NU EENMAAL BIJ’

UNFINISHED BUSINESS
hebben Jan Lammers gevraagd om voor deze
gelegenheid samen met Jaap Sinke te rijden.
We gaan er een spektakel van maken om dit
jubileum luister bij te zetten.”
De Healey met het bekende kenteken 54
FAC mag zijn oorspronkelijke startnummer 34
uit 1963 voeren, toen de fabriek de big Healey
inzette voor de 12 Uren van S
ebring. De
auto heeft geen verleden op Le Mans, maar
Jan Lammers wel. De oud-winnaar van de
24 Uren weet hoe het voelt om over het asfalt
bij Le Mans te razen. “Alleen deed ik dat toen
met 5000 kilo downforce, terwijl deze auto nul
aerodynamica heeft. Je rijdt op een straten
circuit en dat is best tricky. Maar na het wennen tijdens de testsessie op Zandvoort voelt
de auto nu vertrouwd aan.” Jaap Sinke vult
aan: “Omdat de weg bol loopt in het midden,
is het zaak om goed op te letten bij snelheden
boven de 200 km/h. Tijdens het inhalen moet
je over de hobbel in het midden van de weg
en dan wordt hij wat licht in de neus.” Het is
zeker niet de eerste Le Mans voor de andere

mannen. Tijdens Le Mans Classic 2006 en 2008
waren Rinus en Jaap Sinke present samen met
Hans van de Kerkhof, en in 2010 en 2012 reed
54 FAC mee met Jetze Visser, Hans van de
Kerkhof en Jaap Sinke aan het stuur. Ze weten
wat ze doen!
Op vrijdagmiddag tegen half vijf gaat het
licht in de pitstraat op groen en vliegen de eerste auto’s voorbij voor de kwalificatie: Listers,
Ferrari’s, de Franse H
 ealeys... De schare clubleden ziet 54 FAC halverwege het veld opduiken. Jaap zit aan het stuur en schuift beheerst
door de Dunlop-chicane. Eén ronde verder
verdwijnt de blauwe Healey echter uit beeld.
De pits in. Nu al een rijderswissel? Nee...,
problemen. Er wordt gesleuteld. Na overleg
gaat Jaap de baan weer op om in elk geval een
kwalificatietijd neer te zetten. Als de zwartwit geblokte vlag valt, gaan we poolshoogte
nemen in de paddock: wat is er aan de hand?
Onder de motorkap zien we ernstige gezichten bij Jetze Visser en de monteurs. “Hij liep
niet lekker. We hebben de ontsteking gewis-

seld, want we vermoeden dat het daaraan ligt.
Vanavond rijden we weer.”
Om middernacht dendert het hele veld
nogmaals voorbij voor de avondtraining. De
Healey rijdt één rondje en duikt dan wederom
de pits in. Het blijft akelig stil, tot een whats
app-je van fotograaf Jildert Visser meldt: de
54 FAC is gestopt, nog steeds ontstekingsproblemen. Hij staat er met zijn neus bovenop in
de pitbox. Gespannen gezichten bij Lammers
en Sinke, onrust bij Jetze Visser. Op zaterdagmorgen volgt weer een whatsapp-je: auto is
kapot en kan niet meer meedoen. Dat is balen,
nog voorzichtig uitgedrukt...
We praten op de camping na met Jaap en
Rinus Sinke en Jan Lammers. Ook Jetze Visser
schuift aan, met een grimlach. Teleurgesteld?
“Tja, het is een mechanische sport en het kan
stuk, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar we
hadden natuurlijk liever gewoon gereden.”
Toch zijn de mannen blij dat het technische
malheur is en geen ongeluk dat de auto van de
baan houdt. Al is een H
 ealey 3000 MK II A een

stevige auto, met hoge snelheid de vangrails
ingaan kan knap verkeerd aflopen. “We zijn
nu allemaal nog heel, behalve de auto.”
Naast de beroerde ontsteking is er vermoedelijk meer aan de hand. “In de motor is ook
iets mis”, meldt Jaap Sinke. “Maar hij liep wel
heel lekker toen het nog goed ging: 252 km/h
op het rechte stuk, kun je nagaan hoe hard
hij had gelopen met de veel lichtere Jan aan
boord!” Lammers grinnikt: “Jij hebt tenminste
nog gereden, ik heb 30 seconden gas gegeven
in de pitstraat en dat was het.” Hij gaat inpakken en naar huis. Rinus en Jaap Sinke twijfelen of ze al aan het bier gaan. “Healey Meets Le
Mans blijft dit jaar helaas H
 ealey Meets Le Mans
in plaats van Healey wins Le Mans...”, verzucht
Rinus.
Jetze Visser meldt met een vrolijke ondertoon dat de pech gelukkig samen wordt
gedeeld. “Alle Healey-jongens leven mee en
we vinden het allemaal vooral heel sneu voor
elkaar. Gelukkig hebben ze wel een heleboel
lol beleefd aan de track laps, en plezier om ons

VAN LINKS NAAR RECHTS

Wat is er nu aan de hand?;
diverse actiefoto’s, van racen is
het helaas niet gekomen; de DHC
viert zijn jubileum en dat mocht
getoond worden; Jaap Sinke en
Jan Lammers; Jetze Visser en
Jan Lammers, de heren met
‘unfinished business’.

aan het werk te zien.” Dat klopt, want op de
camping van Château de Chanteloup, waar
de club zijn tenten heeft opgeslagen, en op het
clubterrein van de AHOCN op Le Mans wordt
niet minder genoten van het evenement. BBQ,
champagne, live muziek en gedeelde smart
maken het toch best aangenaam. Dat 54 FAC
is uitgevallen is vervelend, maar het jubileum
wordt er niet minder hard om gevierd.
Gedurende het weekend blijft 54 FAC in
pad
dock 3 staan. Kaal. Geen gereedschap,
geen bandenstapels, alleen een bord met racehistorie bij de auto. Er wandelen clubleden
langs, herkenbaar aan de blauwe polo en de
witte hoed. Je ziet de twijfel op hun gezicht.
Had er echt niet gereden kunnen worden?
Nee dus. “Een technisch probleem is een technisch probleem”, stelt Jetze Visser. “Alleen
wil ik wel heel duidelijk maken dat dit niet
het einde van het verhaal is. De ambitie staat
nog steeds. Er is een rekening te vereffenen,
unfinished business... Opgeven doen we niet,
Einde
dus we komen terug!”
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