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Racer zonder competitie

Bora
				

Maserati

		
				 Group IV
In een grijs verleden bouwde Maserati op
bestelling een tweetal superracers voor de
Franse Maserati-importeur Thépenier.
Het was diens droom om Le Mans
te winnen met een Maserati en
de bestelde Bora’s Group IV
moesten dit voor elkaar
gaan boksen.
Het liep anders...
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Z

oals ieder jaar bezocht ik ook in 1999 de Spa
Ferrari Days, destijds dé meeting voor de Benelux waar het om auto’s met een steigerend
paardje ging. In die periode bevond de FerrariMaserati Historic Challenge zich nog in de kinderschoenen. Het was een gebeuren waarbij de
eigenaars elkaar ‘gezellig’ van katoen gaven op het circuit. Veel
fun, ‘gentlemen driving’ en goed toegankelijk voor eigenaren
van klassieke Ferrari’s en Maserati’s. Het geheel werd georganiseerd door de Franse importeur Pozzi en stond onder supervisie
van wijlen Jean Sage, groot Ferrari-liefhebber en ooit ‘Directeur
Sportif’ van Renault. Wie een klassieke race-auto van het juiste
merk inbracht mocht meedoen en het veld was daardoor in die
jaren zeer goed gevuld en bovendien gevarieerd. Zeer aantrekkelijk om te zien voor het publiek, dat destijds dan ook in groten getale op het evenement af kwam. In de ruime tent op de paddock
van circuit Spa-Francorchamps stonden volledig originele en behoorlijk getunede racers broederlijk naast elkaar. Mijn aandacht
werd even getrokken door een grijze ‘opgepompte’ Maserati
Bora, maar ik schatte de auto in als een iets te enthousiast polyester hobbyproject van een handige knutselaar en nam er geen
foto’s van. Die Bora veegde vervolgens met het gehele startveld
de vloer aan en maakte een hoop herrie, maar tijdens de races
kreeg ik ‘m niet goed in beeld. Gaf niet, want ik kon toch geen
foto’s van een Maserati kwijt aan het Ferrari-blad waar ik toen
voor werkte. Daar heb ik achteraf enorme spijt van gehad…
Le Mans Story 2007
Na Spa heb ik de auto jarenlang niet meer gezien. De Bora heeft
het hele seizoen van de Historic Challenge 1999 afgemaakt en
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verdween vervolgens weer uit beeld. Ik dacht er niet over na,
tot het moment dat ik door een autoblad gevraagd werd om de
racegeschiedenis van Maserati eens beknopt op te schrijven. Ik
ging wat spitten in de archieven en ontdekte dat die Bora waarschijnlijk wél heel bijzonder was en niet de knutselauto waar ik
hem destijds voor hield. @#$%!! Daar had ik dus beter wel foto’s
van kunnen maken! Op jacht naar meer informatie kwam ik niet
echt ver. Op internet was er weinig over te vinden en het aantal
beelden online is beperkt tot wat platen van de Historic Challenge in het archief op www.barchetta.cc. In enkele oude Britse
autobladen kwam ik een advertentie tegen van de Franse klassiekerhandelaar Jean Guikas. Hij bood de Bora te koop aan als
zijnde een originele “Maserati Bora Group IV, 1973, eligible for
Historic Challenge & Tour Auto”. De vraagprijs bedroeg een tonnetje of acht in Euro’s. Ik ging ervan uit dat de auto wel verkocht
zou zijn aan een rijke Amerikaan die er goede sier mee wilde maken in de USA-versie van de Historic Challenge en gaf al bijna de
moed op om goede informatie over de auto te vinden, toen ik de
deelnemerslijst van het Le Mans Story evenement van 6 t/m 8
juli 2007 op Le Mans onder ogen kreeg. Daarop stond vermeld:
‘Maserati Bora, entrant Jean Guikas’. Zou het…?
Chassisnummer AM117/3000
Eenmaal aangekomen op Le Mans bleek op vrijdagmiddag inderdaad de bewuste Bora Group IV moederziel alleen in een pitbox
te staan. Jean Guikas bleek bij navraag bovendien bereid om
op zaterdag wat te komen vertellen over de auto. De Bora, met
chassisnummer AM117/3000 was in 1995 bij hem terecht gekomen. Op dat moment was de Maserati in zogenaamd ‘handelarenrood’ gespoten en aangepast voor gebruik op de openbare

weg. Er zat zelfs een kenteken op. Guikas besloot de auto in de
originele kleur terug te brengen en restaureerde waar nodig de
auto tot racespecificaties. In 1999 diende hij een verzoek in om
mee te mogen doen aan de Ferrari-Maserati Historic Challenge,
dat werd gehonoreerd. Op de Ferrari Days van Spa maakte de
auto dus haar debuut. Guikas reed voorin mee, maar kon nog
niet om de podiumplaatsen knokken met de nog tamelijk rauwe
racer. Vervolgens werd de Bora gedurende het seizoen verder
teruggebracht naar de
correcte specificaties
en beter afgesteld. Op
de Nürburgring pakte
Guikas in zijn klasse de
derde plaats, waarna
tijdens de Finali Mondiali op Vallelunga een
eerste plaats behaald werd. Het oorspronkelijke potentieel van
de Bora bleek 25 jaar later nog volledig uit de verf te komen!
In het jaar 2000 werd de auto verkocht aan een Zwitserse verzamelaar, die hem vier jaar in bezit hield zonder er echt spannende
dingen mee te doen. De auto stond stil nadat de nieuwe eigenaar hem gecrasht had bij zijn eerste uitje en de man keek er verder waarschijnlijk alleen maar naar. In 2004 kocht Jean Guikas de
bijzondere Maserati terug en zette hem in tijdens de Historische
Grand Prix van Pau van 2005, om te eindigen in een crash. Vanaf
dat moment is een uitgebreide renovatie ingezet om de auto
weer helemaal up-to-specs te krijgen. Let wel: geen restauratie,
want er wordt vooral gesleuteld om de auto terug te krijgen naar
de originele specificaties om daarmee een originaliteitscertificaat te kunnen behalen. Volgens het verkooppraatje is er de laat-

ste jaren voor ongeveer een ton verspijkerd aan de Bora… Ook
wordt de auto doorontwikkeld binnen de toegelaten grenzen.
Dat is nodig, want volgens Guikas zijn de remmen die er nu op
zitten “beroerd”, en hij wil er liever weer de oorspronkelijke (door
de Zwitserse eigenaar verwijderde) Citroën-remmen op hebben.
“Die zijn wel tegen hun taak opgewassen”. Ook is de motor nog
niet optimaal, vandaar dat Guikas tijdens LM Story rijdt met een
vervangende motor die naar racespecificaties is omgebouwd
en ongeveer 418-435
pk levert. Op Le Mans
was de Bora Group IV
te gast, want nog niet
geheel correct, maar
Guikas had alle papieren bij zich om aan te
tonen dat de wagen
beslist toegelaten kon worden. Toegelaten werd hij, en de Bora
deed datgene waarvoor hij oorspronkelijk bedoeld was: Ferrari’s
klop geven! De rest van het seizoen schitterde de Bora overigens
weer door afwezigheid. Eind april 2008 sprak ik Jean Guikas op
het circuit Paul Ricard over de Bora, maar erg blij was hij toen
niet: “De fabriek weigert een goedkeuring omdat de Bora nooit
geracet heeft, maar ik heb papieren die duidelijk maken dat de
auto wel degelijk ingeschreven is voor Le Mans 1973 en dat de
auto ook is ingeschreven voor de Tour de France dat jaar. Maar
waarschijnlijk is het gewoon weer het oude liedje: de Bora Group
IV vormt een bedreiging en diverse eigenaren hebben bezwaar
gemaakt dat ik op Le Mans mocht rijden terwijl de auto nog niet
gecertificeerd was”. Blijkbaar is dat het lot van deze bijzondere
Maserati, want al eerder werd homologatie geweigerd door

...”de Bora deed waarvoor
hij oorspronkelijk bedoeld was:
Ferrari’s klop geven!”...
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Knipsels uit 1973 die het hele verhaal vertellen van
binnenuit. Boven: het artikel in ‘Sport Auto’ laat de Bora
volop in actie zien, aangezien men de Bora een paar
rondjes over het circuit kon jagen met medewerking
van Francois Migault. Het artikel in Rallye Race nr. 11
uit 1973 (linksboven) laat zien dat de Group IV Bora
in eerste instantie niet veel anders oogde dan een
straatversie, afgezien van de bredere heupen. Het blad
Quattroruote (rechtsboven) was behoorlijk enthousiast
over de “Bora da corsa”. Nergens in dat stuk wordt
overigens de naam Thépenier genoemd...

de bevoegde instanties. En wel door de CSI in het bewuste jaar
1973, toen de auto splinternieuw ontwikkeld was met als doel
deelname aan de 24 uren van Le Mans. Ook dat ging niet geheel
van een leien dakje.
Le Mans 1973
De uitslag van de 24 uren van Le Mans 1973 vermeldt als winnaar Henri Pescarolo in een Matra-Simca MS670B. ‘Pesca’
legde in 24 uur tijd
356 ronden af en dat
waren er zes meer dan
de Ferrari 312PB op de
tweede plaats. Beide
auto’s gingen van start
in de sportscar klasse
tot 3 liter. Verderop in
de lijst vinden we de 5 liter GT-auto’s met, op de zesde plaats
overall en winnaar van zijn klasse, een Ferrari 365GTB/4. Deze
Daytona Competizione was ingeschreven door de Franse Ferrari-importeur Pozzi. Op de negende plaats komen we nog zo’n
auto van Pozzi tegen en op de dertiende plaats een Daytona
van het North American Racing Team van Luigi Chinetti. Ferrari Daytona’s bezetten in hun klasse de plaatsen 1 tot en met
4, want ook de Belgische Ecurie Francorchamps wist een Daytona in de punten te rijden. Een totale overwinning voor Ferrari dus in de 5 liter GT-klasse. De enige Maserati-inbreng was
een drietal Ligier-Maserati’s JS2 in de 3 liter GT-klasse, waarvan
er één eindigde op de negentiende plaats, er één met olielekkage uitviel en de derde werd gediskwalificeerd wegens illegaal
olie bijvullen. Dat had anders moeten zijn als het aan de Franse

Maserati-importeur Thépenier gelegen had, want hij had eind
1972 twee Maserati Bora Group IV racers besteld in Modena
om Le Mans te winnen. Deze auto’s, met chassisnummer 3000
en 3001, staan ook keurig vermeld op de uitslag van 1973,
maar wel met de opmerking DNA oftewel: nooit gearriveerd op
het circuit. Op de uitslag van de Tour de France Automobile van
datzelfde jaar staat de Bora ook genoemd als wel ingeschreven
maar niet gearriveerd.

...”De auto’s staan vermeld op
de uitslag van Le Mans1973, maar
wel met de opmerking DNA”...
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Berichten uit 1973
In het archief van Kees
van Stokkum bevinden
zich verschillende artikelen uit autobladen
die in de eerste helft
van 1973 berichtten
over tests door Maserati met een lichtgewicht Bora 4.7 liter. Het
Duitse blad Rallye Racing maakt zich in mei van dat jaar zorgen
over een mogelijke opponent voor de Porsche Carrera RSR en
de Italianen schrijven in juli in Quattroruote lyrisch over de Bora
Group IV: “…met 400 PK en een top van boven de 300 km/u!”
Het blad meldt dat de auto op dat moment in de homologatieprocedure zit. De Duitsers komen in november op de Bora terug
en melden dat het niet zo wil vlotten met de homologatie. Maserati-ingenieur Giulio Alfieri vertelt in een interview dat de auto
eigenlijk vooral een doorontwikkeling is van het straatmodel, met
hardere veren, een lichtere en iets uitgeklopte carrosserie (voor
de bredere wielen) en dat de prestaties van de 5 liter-motor een
tikje omhoog geschroefd zijn. Alfieri: “De eerste tests op Monza
waren tevredenstellend, we hebben zonder enige fijnafstelling

MASERATI SPA / MODENA / ITALIE
BORA GROUP IV / 1973
AM117.3000

Motor:		
V8
Cilinderinhoud:
4.930 cc
Max. vermogen:
420-440 pk / 7.200 t/min
Aandrijving:
achterwielaandrijving
Versnellingen:
handmatige 5-bak
Ophanging:
voor en achter onafhankelijk
Remmen:		
Hydraulisch bekrachtigde schijfremmen
		
rondom (Citroën systeem)
Leeg gewicht:
ca. 1200 kg
Topsnelheid:
+ 300 km/u
Huidige waarde:
ongeveer € 600.000,00
Met dank aan Kees van Stokkum en Bart van der Weiden

De motor achter in de Bora is
momenteel niet de originele
maar wel volgens specificatie.
Duidelijk is te zien dat de auto
lichter is gemaakt door waar
mogelijk metaal weg te boren.
Rechts: de rood gespoten
Bora bij Thepenier. Foto: Bart
van der Weiden.
Onder: het aanzicht is hetzelfde als een straatauto, afgezien
van de louvres in de motorkap.
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probleemloos de rondetijden van de concurrentie geëvenaard”.
Dat is een understatement, want dankzij de formidabele hydraulische Citroën-remmen van de Bora (destijds was Maserati
eigendom van Citroën) had de auto een enorm voordeel op genoemde concurrentie: er kon altijd geremd worden op het juiste
rempunt, terwijl andere deelnemers (lees: Ferrari) door fading
steeds vroeger in de ho-installatie moesten klimmen. De gekietelde Bora weegt bovendien nog slechts 1200 kilo, ten opzichte
van de ruim 1600 kilo van een straatversie. Met de door Alfieri
op dat moment genoemde 400 paarden bij 6200 toeren staat
er dus een potent raceapparaat in de Modenese fabriekshallen,
maar Alfieri is niet zo blij met het uitlopen van de homologatie.
Wat is er gebeurd?
Dat uitlopen komt omdat de CSI (Commission Sportive Internationale de la FIA) niet gelooft dat er al 500 exemplaren van de
‘gewone’ Bora gebouwd zijn. Een cruciale homologatie-eis voor
Group IV was dat er 500 exemplaren in een jaar gebouwd moesten zijn om voor homologatie in aanmerking te komen. Uiteraard
was die productiehoeveelheid nog niet gehaald, want Maserati’s
werden in die jaren maar mondjesmaat gebouwd en van 1971
tot 1980 zijn van de 4.7 en de 4.9 liter Bora bij elkaar in totaal
slechts 530 stuks gebouwd. Dit hield in dat de auto niet vodeed
aan de eisen van Group IV. Probleem was alleen dat de CSI met
twee maten aan het meten was, want van de wél gehomologeerde, in 1968 gepresenteerde Ferrari Daytona waren van 1968 tot
en met 1971 in totaal pas 500 stuks gebouwd... Kwade tongen
beweren dat Enzo Ferrari lucht gekregen had van de tests met de
Bora. En aangezien de Bora een formidabele tegenstander van
zijn Daytona Competizione beloofde te worden, besloot Ferrari
aan wat touwtjes bij de FIA en de CSI te trekken, waar hij betere contacten bleek te hebben dan het huis met de drietand.
Als gevolg van dit politieke spelletje ontstond een extreem traag
verlopende homologatieprocedure voor de Maserati. Aldus de
overlevering. Volgens merk-expert Marc Sonnery was de werkelijkheid minder romantisch: Citroën durfde gewoon niet creatief
met de regels om te gaan en Ferrari wel. Daarom kreeg Maserati
geen goedkeuring. Maar: geen homologatie betekent niet racen.
Vandaar dat de Bora’s schitterden door afwezigheid op Le Mans.

De Bora group IV en zijn natuurlijke rivaal, de Ferrari
Daytona Competizione tijdens LM Story op het circuit van
Le Mans in 2007. De Bora wist probleemloos te winnen,
zeker toen het ging regenen (linksonder).

Of Porsche misschien ook links en rechts zijn invloed heeft doen
gelden is niet zeker, maar de Duitsers vertrouwden doorgaans
op hun eigen kunnen en niet op politiek gekonkel. Hoewel ze wel
goed waren in het zoeken van gaten in reglementen… Feit is wel
dat de Bora fors sneller was dan de auto’s uit Zuffenhausen en
dus ook een potentieel gevaar vormde voor de Carrera RSR. Dat
had Rallye Racing dus goed gezien.
Het Franse blad Sport Auto meldt in januari 1974 dat de Bora
nog steeds niet gehomologeerd is en dat de organisatie van de
Tour de France speciaal voor de Maserati een aparte, formulevrije klasse in het leven had geroepen zodat Thépenier toch
mee kon doen. Fransen zijn Fransen nietwaar? Beoogd coureur
Francois Migault kreeg echter voorafgaand aan het evenement
een stevig verkeersongeluk en zou gezien zijn verwondingen niet
in staat zijn te starten, waarop Thépenier de auto terugtrok. Het
blad spreekt de hoop uit dat de Maserati in 1974 wel ingezet kan
worden omdat de CSI overweegt de regels te versoepelen naar
minimaal 250 gebouwde auto’s om voor Group IV in aanmerking
te komen. Helaas voor Maserati ging die vlieger niet op, want pas
in 1976 werd de norm versoepeld naar 400 auto’s in 2 jaar tijd.
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...”Citroën durfde niet creatief met de
regels om te gaan. Ferrari wel”...
Toen stond de Bora echter al stof te vergaren in de garage van
Thépenier. De CSI accepteerde de Bora wel als prototype, maar
daarvoor was midden jaren ’70 weinig emplooi omdat je daarmee eigenlijk alleen in de Amerikaanse CanAm serie terecht kon
en daar had Thépenier als Franse importeur natuurlijk niets aan.
Moderne historie
Op de website van Jean Guikas, de huidige eigenaar (www.
guikasGTC.fr) staat de Bora momenteel weer te koop. Logisch,
want Guikas is klassiekerhandelaar. De beschrijving van de auto
vertelt kort de geschiedenis sinds 1973. De Bora nam deel aan de
tests voor Le Mans en de Tour de France, maar werd wegens homologatieproblemen dus nooit ingezet. Basta. Thépenier zette
de auto weg (de andere Le Mans racer met chassisnummer 3001
was af-fabriek al verkocht naar het Midden-Oosten toen bleek
dat Thépenier de auto nooit zou gaan gebruiken) en de Nederlandse liefhebber Bart van der Weiden trof de bewuste Maserati
daar begin jaren ’80 aan. Hij stuurde mij een paar zelfgenomen
foto’s naar aanleiding van het verschijnen van een artikel van
mijn hand over de Bora in het Maserati-clubblad Tricolore. De

Bora is op de foto rood gespoten en aangepast voor de openbare
weg, met een gedetunede motor. Hij is in goed gezelschap, want
er staan op dat moment ook een Ferrari 250 GTO met platte
banden en een extreem zeldzame Serenissima in de garage, zo
valt op te maken uit de foto’s. Dit was de tijd dat dergelijke auto’s nog geen astronomische prijzen opbrachten... In 1984 ging
Thépenier failliet en de auto verdween naar een zekere meneer
Philippe Cornet-Epinat, die er zelfs een kenteken voor aanvroeg.
Van 1983 tot 1995 is de auto slechts 15 uur gebruikt volgens de
timer op het dashboard. Toen Jean Guikas in 1995 de auto kocht
van Cornet-Epinat was hij dus eigenlijk nog als nieuw.
Het noodlot wil dat ondertussen de Shell Historic Challenge opgeheven is en dat de Bora dus niet meer in aanmerking komt
voor deze serie. Op Le Mans Classic 2010 was de auto eveneens
niet aanwezig en de Tour de France historique laat ook geen
deelname zien. Een auto die ontwikkeld is als racer pur sang slijt
zijn leven in een garage met een bordje ‘te koop’ er op. Wie gaat
de auto uit zijn lijden verlossen door hem te kopen en terug te
brengen naar het circuit? O
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