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Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties
Dijkweg 48, 1619 HC ANDIJK
06 537 20 405 - info@luxwolda.nl - www.luxwolda.nl
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Taxaties van alle merken en alle bouwjaren automobielen bij u thuis of op iedere locatie binnen Nederland.
Register Taxateurs, voor het vakgebied antieke en klassieke automobielen, lid van de Federatie TMV
(Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken), en de Stichting VRT (Verenigd
Register van Taxateurs).
Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties is onafhankelijk.
Taxatierapporten worden door alle verzekeringsmaatschappijen die een Classic Car polis voeren
geaccepteerd.
Taxaties zijn in overeenstemming met art. 7:960 BW (voorheen artikel 275 Wetboek van Koophandel).
Dit betekent dat de waarde van uw klassieker geen onderwerp van discussie kan zijn ten aanzien van een
verzekeringsmaatschappij.
Speciaal extra voordelig tarief voor ARSR-leden: € 85 op clubtaxatiedagen, of € 110 bij u thuis of op elke
andere locatie binnen Nederland.
Uitgebreid en deskundig rapport, voorzien van foto’s.
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AUTOMOBILI PER PASSIONE
GTA Automobili is gespecialiseerd in aan- en verkoop, import en export van
Italiaanse ‘Classic’ en sport wagens. Laat uw zinnen prikkelen door ons oogstrelend
aanbod in onze showroom te Kapellen. Welkom!
Dorpsstraat 43a, 3381 Kapellen. T 016/569.883. www.gta-italiancars.be

GTA_adv_2015-DEF.indd 1

23/09/15 22:49

‘Licht aan het einde van de tunnel’ horen we dagelijks via de nieuwskanalen. Laat het dan alsjeblieft de Gotthardtunnel zijn, want aan
het einde daarvan ligt ons favoriete vakantieland ‘La Bella Italia’.
Wil je het nog leuker maken neem dan niet de tunnel maar de
Gotthardpas en eenmaal boven gekomen volg dan de Tremola,
de originele route met keitjes en haarspeldbochten, naar beneden. Het is niet de beste combinatie maar je bent wel een mooie
ervaring rijker.
Maar goed, nu even terug naar het hier en nu. Allereerst hopen we
dat jullie het afgelopen jaar zonder coronaverschijnselen hebben
kunnen volbrengen en uiteraard ook zonder andere gezondheidsklachten. Helma en ik hebben het virus aan den lijve mogen ervaren en zijn er gelukkig redelijk doorheen gerold.

Onze evenementencommissie is druk doende met het organiseren
van ritten, er staan er al twee gepland dus houd onze website in
de gaten als je interesse hebt, want voorlopig zijn we nog aan een
maximaal aantal deelnemers gebonden. Ook de horeca is nog een
uitdaging.
Zoals jullie ongetwijfeld weten is een speciale commissie druk bezig om ons lustrumweekend (3, 4 en 5 september 2021) - inmiddels het 6e lustrumfeest, we bestaan als Register immers al 30
jaar - te organiseren. Ook hierover vinden jullie alle informatie op
de website. Wil je erbij zijn meld je aan, ook voor dit evenement
geldt dat we afhankelijk zijn van de beperkende regels.
Onze redactie blijft op de achtergrond druk bezig met het samenstellen van een nieuwe Spiderama. Ik kan me voorstellen dat ze
na deze stille periode zitten te springen om kopij, dus als iemand
iets heeft te melden over Alfa Romeo, de Spider in het bijzonder,
een restauratie of andere nieuwsfeitjes, stuur dat dan naar de redactie.
Dan nog iets voor in je agenda, de Algemene Ledenvergadering
(A.L.V.). Het kopje op onze website (www.alfaspider.com) ´JOUW
MENING VINDEN WIJ BELANGRIJK!!!´ is geen loze kreet, wij horen
graag jullie mening/commentaar/ideeën, dus schroom niet en
laat het ons weten, liefst - voor de ALV (zaterdag 10 juli 2021) want dan hebben wij nog de tijd om antwoorden voor te bereiden.
Dan rest mij om jullie een gezond, zonnig en mooi Spiderseizoen
toe te wensen en hopelijk tot ziens bij een evenement.
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Door Ron van Reenen (voorzitter)

van de
voorzitter

Wat de club betreft wordt alles weer opgestart in de hoop dat de
versoepelingen doorzetten zodat we nog iets van dit seizoen kunnen maken. Als bestuur kunnen we weer bij elkaar komen om te
vergaderen met als een van de agendapunten de nieuwe WBTRregeling (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Dit betreft
aanscherping van de regels betreffende de aansprakelijkheid van
bestuursleden van clubs in geval van calamiteiten. Onze penningmeester en secretaris zijn hard aan het werk om dit op orde te krijgen, later zullen zij jullie hierover informeren. Geïnteresseerden
kunnen een en ander hierover vinden op internet.
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ALV+rit
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Alfa Romeo Spider Register 2021

Noordoost-Twenterit
omgeving Ootmarsum
Zondag 15 augustus 2021
In verband met de coronarichtlijnen konden we de ALV
ook dit jaar niet, zoals gebruikelijk, in maart organiseren.
Statutair zijn we verplicht om jaarlijks een ledenvergadering
te beleggen en hoewel het door noodwetgeving mogelijk is
om dat al dan niet geheel of gedeeltelijk digitaal te doen,
hebben we er toch ook dit jaar weer voor gekozen om de
Algemene Leden Vergadering fysiek plaats te laten vinden.
Dit jaar ook weer met de gebruikelijke ochtendrit vooraf.
Meer info hierover volgt nog op onze website:
www.alfaspider.com.

Deze dag rijden we een mooie rit in de omgeving
van Ootmarsum. Ootmarsum ligt op slechts enkele
kilometers van de Duitse grens in Noordoost-Twente.
Deftige panden met prachtige gevels dateren nog
uit de Middeleeuwen toen Ootmarsum een rijk
gildeleven kende. Het plaatsje ligt te midden van
prachtige natuurgebieden.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Leden
Vergadering op zaterdag 10 juli 2021 bij Van der Valk HotelCafé-Restaurant De Witte Bergen in Laren (Noord-Holland).

Helaas zijn wij met de momenteel geldende coronaregels nog gebonden aan een maximum aantal deelnemers van 25. Zodra de regels veranderen zullen
wij dit uiteraard meteen aanpassen. Het is dus zeker
nu belangrijk om u aan te melden via onze website
www.alfaspider.com (‘ik ga’-knop) als u deel wilt nemen, maar ook weer AF TE MELDEN indien u verhinderd bent!

De stukken ten behoeve van de vergadering kunnen jullie
t.z.t. vinden op de website onder het kopje ‘Ledenmenu’.
Tussen de rit en de vergadering is er gelegenheid een
eenvoudige lunch te genieten.
Bestuur Alfa Romeo Spider Register
Datum:		
Startlocatie:
			
			
			
Starttijd: 		

zaterdag 10 juli 2021
Van der Valk De Witte Bergen
Rijksweg 2, 3755 MV LAREN
035 539 58 00
www.hoteldewittebergen.nl
10:00 uur
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Meer info over de rit en het begin- en eindpunt volgt
nog. Kijk regelmatig op de website van ons Register.

Datum:		
Startlocatie:
			
			
			
			
Starttijd:		

zondag 15 augustus 2021
nog niet bekend (zal t.z.t. op
de website van ons Register		
bekend worden gemaakt).		
Daar kunnen jullie je ook		
opgeven als deelnemer(s).
10:00 uur
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Nieuwe leden

Lustrumweekend 30-jarig bestaan
3 - 4 - 5 september 2021

30 Jaar geleden, in september 1991, werd ons Alfa Romeo
Spider Register opgericht. Wij nodigen iedereen van harte uit
om dit gezamenlijk te vieren tijdens ons 6e lustrumweekend.
We hebben een geweldig leuk programma gemaakt. U kunt
kiezen voor 1 of 2 overnachtingen. Het hotel is gesitueerd in
het midden van het land. De definitieve locatie wordt later
bekend gemaakt. Hieronder een korte beschrijving van het
weekend. De prijzen zijn inclusief diners, lunches, ontbijt,
overnachtingen en enkele verrassingen.

Het programma
Vrijdag (3 september 2021)
Inchecken vanaf 15:00 uur.
18:30 uur samenkomst in de
lobby met aansluitend diner.
Leuk avondprogramma.

3-4-5

se20p21t

Alles onder voorbehoud en volgens de geldende coronaregels.

Zaterdag (4 september 2021)
Iedereen wordt om 10:30 uur verwacht voor een brunch
in Baarn. Hierna vertrekken we voor een afwisselende rit.
We zullen rond 17:00 uur bij het hotel inchecken.
In de avond is er een geweldig feest.
Zondag (5 september 2021)
Na het ontbijt vertrekken we naar de lunchlocatie op een
unieke plek. Hierna zullen we het weekend gezamenlijk
afsluiten.
Aanmelden voor een 2- of 3 daags weekend
via www.alfaspider.com. Op onze site vinden jullie t.z.t.
aanvullende informatie over het lustrumweekend.
Lang weekend
2 overnachtingen, vrijdag - zaterdag- zondag
• Prijs 2 personen (2-persoonskamer) inclusief alles, 		
ongeveer € 380,• Prijs 1-persoonskamer inclusief alles, ongeveer € 240,Kort weekend
1 overnachting, zaterdag - zondag
• Prijs 2 personen (2-persoonskamer) inclusief alles,
ongeveer € 250,• Prijs 1-persoonskamer inclusief alles, ongeveer € 150,-

Lidnummer: 1642
Wim van Bodegom
OSS
Coda Tronca
1976, blauw

Lidnummer: 2855
Ben van der Burg
ZOETERMEER
Serie IV
1991, groen

Lidnummer: 2846
Kees Jan Mars
KAMERIK
Giulietta Spider
1958, grijs

Lidnummer: 2856
Henk Slomp
ZUIDBROEK
939 Spider
2008, wit

Lidnummer: 2850
Alberto Blömer
ENSCHEDE
939 Spider
2010, zwart

Lidnummer: 2858
Niels Klevant Groen
HAPERT
nog geen Spider
-

Lidnummer: 2851
Raymond Nijenhuis
LOCHEM
Coda Tronca
1979, rood

Lidnummer: 2859
Ludo Wijnen
BILZEN (BELGIË)
916 Spider
1997, grijs

Lidnummer: 2852
Joost Brak
SCHAGERBRUG
939 Spider
2007, grijs

Lidnumemr: 2861
Arnold Hassink
HEINO
939 Spider
2008, rood

Lidnummer: 2854
Ronald Meurink
ZOETERMEER
916 Spider
2000, rood
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De verschillende types
Spider in ons Register
Model

aantal (2018)

Model

aantal (2021)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serie IV
Coda Tronca
916 Spider
Aerodinamica
939 Spider
Duetto
Touring Spider
Giulietta Spider
Giulia Spider
GTC
Mythos
12.4C Spider

118
111
79
72
33
25
6
5
4
1
1
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serie IV
Coda Tronca
916 Spider
939 Spider
Aerodinamica
Duetto
Touring Spider
Giulia Spider
4C Spider
10. Giulietta Spider
GTC
Mythos

111
101
96
64
60
30
5
2
2
1
1
1

Totaal aantal

455

Totaal aantal

474

In dit vergelijk tussen 2018 en 2021 zien we dat de top 3 hetzelfde is gebleven, al vallen de Serie IV en de Coda Tronca wat
terug in aantallen en nadert de 916 Spider. Het aantal 939 Spiders is bijna verdubbeld, de 939 is daardoor de Aerodinamica
gepasseerd. De andere ‘ouwetjes’, de Giulia en de Giulietta
Spider zakken in aantallen weg. De 4C Spider is de hoogste
nieuweling. Het totaal aantal Spiders in ons Register is gestegen met 19 stuks!
Spiderama 118 juni 2021
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Trapauto

Nico Mulder uit het Overijsselse Lettele is er nog altijd koel

rechtbank van Groningen. “Die zaak diende om 10:00 uur en

onder. Hij reed per ongeluk, op dinsdag 9 maart 2021, in

het was een zaak die in 10 minuten besloten kon worden.”

alle vroegte met zijn Alfa Romeo 916 Spider de trap van de

Om op tijd in Groningen te zijn moest Nico de trein van 07:15

ondergrondse fietsenstalling van Station Deventer af, liet de

uur halen. Hij reed vanuit zijn woonplaats Lettele met zijn

auto achter en pakte de trein naar Groningen. “Mijn doel was

Spider naar Station Deventer. Het plan was om bij het station

het om de Intercity van 07:15 uur richting Zwolle te halen.

de Spider achter te laten in parkeergarage ‘Stationsplein’.

Dat is gelukt en mede daardoor won ik mijn rechtszaak”,
zegt hij monter.

“Het was donker en mistig die ochtend en ik vind de ingang
naar die parkeergarage altijd lastig” gaat Nico verder. Vanaf

06
22

Mulder (68) is een gepensioneerd juridisch adviseur, maar

de Singel draaide de Spiderrijder de Stationsstraat op, ten

kan het af en toe niet laten om cliënten te helpen. Heel zijn

zuiden van Station Deventer. “Eerst krijg je de trap naar de

werkzame leven heeft hij zich ingezet om faillissementen te

ondergrondse fietsenstalling en dan een paar meter verder

voorkomen. “En soms zijn er mensen, waar je geen ‘nee’

de afslag naar de parkeergarage. Zoals ik al zei was het

tegen wilt zeggen”. Zo ook op die bewuste dinsdag, waar

zicht matig. Ik kom daar dus aanrijden met m’n auto. Ik zie

hij een cliënt bij moest staan in een faillissementszaak in de

daar het bord ‘P Stationsplein’ dat naar rechts wijst en sla

Spiderama 118 juni 2021

bij het bordje rechtsaf. Nou de eerste meters gingen goed,

En daar zat Django met een auto voor zijn fietskelder. “Ik heb

maar toen boem, boem, boem, reed ik tot mijn verbazing

de meldkamer van de Nederlandse Spoorwegen gebeld. Die

op de trap naar de fietsenstalling.” Mulder stopte direct

hebben het kenteken van de Spider gecheckt. Maar verder

en blokkeerde met zijn cabrio de trap naar de stalling.

kwamen we niet, want toen kwam er een jongen van een
garage uit Lettele.”

Django, de medewerker van de fietsenstalling, hoorde kabaal
boven aan de trap en kwam naar buiten. Bovenaan de trap

Mulder had vanuit de trein zijn garage gebeld en gevraagd

zag hij de onfortuinlijke bestuurder met zijn zilvergrijze Alfa

of deze de auto even bij de fietsenstalling in Deventer weg

Romeo Spider staan, die met de voorwielen al een paar

wilde halen. En dat geschiedde, zo’n 2 uur nadat Mulder

treden van de trap was afgereden. “Wat doet u nou?” vroeg

op de trap belandde, stapte de monteur in de Spider en

Django en schoot Nico te hulp, maar concludeerde al snel

reed deze weg via het fietspad dat geleidelijk omhoog de

dat achteruit rijden niet meer ging lukken. Django: “De man

Leeuwenbrug op loopt. En daarmee was voor Django de

wilde daar al uitstappen en zijn auto laten staan. Hij moest

kous af, de auto voor zijn fietsenstalling was weg.

de trein halen. Ik zei dat hij zijn cabriolet zo niet kon laten
staan en dat het dan misschien beter was als hij zijn auto

Ook de NS ondernam vooralsnog geen actie. “Er staat nu

naar beneden reed.”

eenmaal geen boete op het afrijden van een trap, en
als de auto was blijven staan, dan hadden we de politie

Nico volgde Django’s advies op en reed verder de trap af

gebeld, we zouden zelf geen acties ondernemen” ,aldus de

totdat hij beneden was aangekomen bij de ingang naar de

woordvoerder.

fietsenstalling. Django was ooggetuige: “Hij reed de auto
naar beneden, schampte nog de muur, stopte onderaan

Dinsdagmiddag nam Mulder een taxi vanaf Station Deventer

de trap, stapte uit en deed de auto op slot. Hij moest en

terug naar zijn huis in Lettele. “Ik heb de mensen van de

zou de trein halen. De man was helemaal niet in paniek.

fietsenstalling niet weer gezien. Ik had mijn naam ook niet

Hij zei, terwijl hij rustig een sigaar rookte, ‘dat ik de politie

achtergelaten. Ik dacht gewoon: ik zie vanmiddag wel of de

maar moest bellen en dat hij een eventuele boete wel zou

auto al door mijn garage is opgehaald.”

betalen’ en daarna liep hij richting station.”

Spiderama 118 juni 2021
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Van onschatbare waarde
Elke klassieker is uniek en heeft voor u als eigenaar een onschatbare waarde.
Klassiekers vragen daarom om een speciale behandeling, óók op het gebied
van verzekeringen. Wij verzekeren klassiekers op unieke wijze:

• scherpe tarieven
• duidelijke polisvoorwaarden, speciaal voor klassiekers
• dekking op basis van de getaxeerde waarde
• keuze uit verschillende dekkingsmogelijkheden
• snelle en correcte afhandeling van schade
• adequate hulpverlening, ook bij pech onderweg
• verzekerd volgens FEHAC-normen

Postbus 116

Tel.: (0513) 61 44 44

8440 AC Heerenveen

Fax: (0513) 62 37 42

info@kuiperverzekeringen.nl www.kuiperverzekeringen.nl

“De Spider zal wel total loss zijn,” vermoedt Nico. “Je ziet het

het ontwerp.” Niet dat hij een klacht gaat indienen, dat

niet direct, maar hij is aan de onderkant natuurlijk beschadigd

lijkt hem niks, hij heeft daar niks mee te winnen. Volgens

omdat ik de trap ben afgereden. De garagehouder deelde

een plaatselijke rijschoolhouder moet het bord naar de

mij ook al mee dat de Alfa Romeo niet zo goed meer stuurt.”

parkeergarage 2 meter naar achteren verplaatst worden, net

Rouwig is hij er niet meteen om. “Het is niet de jongste auto

na de trappen naar de fietsenstalling.

meer, wel een fijne met een open dakje voor als het mooi
weer is.” Maar vervolgt Nico: “met een druk op de knop heb

Maar plannen voor aanpassingen rond de trap naar de

ik weer een nieuwe auto.”

fietsenstalling heeft de gemeente Deventer vooralsnog
niet. “De vraag is of je alles moet willen voorkomen,”

En voor Nico had deze dinsdag, ondanks zijn trapavontuur,

aldus een woordvoerder van de gemeente. Hij gaat verder

een positief slot: de faillissementszaak in Groningen, waar

met: “Daarnaast hebben we de situatie na het voorval van

hij zijn cliënt die dag bijstond, is met drie weken verdaagd.

dinsdag bekeken, maar wij vinden de situatie duidelijk

“Binnen die termijn hebben we al een andere oplossing

genoeg. Wij gaan niet het hele Stationsplein volhangen met

voor het faillissement, dus dat is van de baan.”

borden, en ook als je er bijvoorbeeld paaltjes neerzet maak
je het juist gevaarlijker voor fietsers.” Om te vervolgen dat

De mensen van de Deventer fietsenstalling hebben eerder

Mulder wel een boete had kunnen krijgen: “Parkeren is

auto’s naar beneden zien komen over de luie trap richting

daar wel verboden, er is namelijk geen parkeervak. Bij het

de fietskelder. Het is minstens de derde, weten ze. “En met

wegrijden had hij ook nog een boete kunnen krijgen voor

enige regelmaat zien we koplampen schijnen, gelukkig gaat

het berijden van het fietspad met een motorvoertuig.”

het dan net goed.”
En Nico, na dit avontuur met je Spider een nieuwe auto? “Op
Terwijl hij zich prijst dat hij niet de enige is die de foute

mijn leeftijd denk ik niet dat ik nog een auto koop. Ik ga

afslag nam. “Ben ik tenminste niet de enige oen”, vindt

misschien wel een auto leasen. Zo’n leuke Citroën, zit ik aan

Mulder wel dat de bewegwijzering voor de parkeergarage

te denken, maar dan natuurlijk wel een cabrioletversie.”

Tekst: Dirk Bos en foto’s: diverse bronnen internet (de Stentor/SBS6 Hart van Nederland)

in Deventer verbeterd mag worden, “ik geef de schuld aan

Spiderama 118 juni 2021

11
09

Museo Alfa Romeo

backstage

het geheime museum van Alfa Romeo, de verborgen collectie!
Op 24 juni 2020, de dag dat Alfa Romeo haar 110 jarige

en accessoires, een raceboot en een fornuis zijn opgeborgen.

bestaan vierde, opende het museum in Arese opnieuw de

Tevens is er een volledig afgesloten documentatiecentrum,

deuren voor het publiek. De collectie werd voor het overzicht

dat uitsluitend voor ingewijden toegankelijk is.

opgedeeld in een ‘area TIMELINE’, een ‘area BELLEZZA’ en
een ‘area VELOCITÀ”. Alfisti Assemble! Maar er is meer…

‘De Collectie’ was gesloten voor publiek en werd soms gebruikt om een voertuig uit te lenen voor een tentoonstel-

Gedurende de vele jaren van ontwikkeling met vernieuwin-

ling. Alfa Romeo heeft besloten om voor de ware liefheb-

gen en het gevecht om wedstrijden te winnen heeft Alfa

bers haar geheime magazijn open te stellen met assistentie

Romeo de geschiedenis minutieus gedocumenteerd, zodat

van voormalige medewerkers, die hun verhaal kunnen doen

er nu op de twee verdiepingen van het voormalige Manage-

over hun werkzame leven. Sommige wagens die vele jaren

ment Centre ‘de Collectie’, aangeduid als ‘backstage of the

stil gestaan hebben, worden voorbereid op een ronde in de

Museum’, is gestationeerd. Een verzameling waar nog eens

buitenlucht.

150 Alfa Romeo voertuigen, dozijnen automotoren van een
ongebruikte V10 tot een rotatiemotor, trofeeën, kunstwerken
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Vanuit de duisternis van het
verleden wordt telkens het doek
van een Alfa Romeo getrokken,
zoals hierboven bij een fraaie
witte Spider 1600 ‘Duetto’.

Er staat een gepantserde
Alfa Romeo 6 die speciaal
geprepareerd werd voor
een bezoek van de paus
aan Milaan.

Een Alfa Romeo 164 Q4
werd omgebouwd tot een pickup
voor de brandweer van
Alfa Romeo’s experimentele
testcentrum in Balocco.

De 916 werd ooit uitgevoerd
als monoposto, de Spider 916
Monoposto Concept, waarbij het
passagiersgedeelte werd afgedekt.
Deze concept van het Centro Stile
was een inspiratie voor de
Alfa GTV Cup met een geprepareerde
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24v Cup
waarbij getrainde deelnemers
met gelijkwaardige racewagens
een competitie reden.

De 1900 M ‘Matta’, die in 1967
met vier Giulia Supers op reis van Rome naar Peking ging om 27.000 kilometer
af te leggen door 24 landen
(o.a. Italië, Polen, Rusland, Turkije,
Libanon, Irak en India) om een
vredesboodschap te brengen met
de Brotherhood and Peace Raid,
in het Italiaans ‘Raid della
Fratellanza e della Pace’.

Het prototype van de ‘Giulia’ dat op de radiator de datum
12 december 1959 draagt is de ‘moeder’ van alle Giulia’s.
De Giulia werd in productie
genomen en eindigde met
de 1300 TI, dat was de absolute
bestseller van het assortiment.

Museo Alfa Romeo

backstage
Spiderama 118 juni 2021
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Museo Alfa Romeo

backstage

Onder de ‘verborgen schatten’
van de collectie, bewaard
gebleven in de depots van het
Museo Storico van Alfa Romeo
in Arese, bevindt zich ook een
elektrisch fornuis dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd
ontwikkeld en kort na deze oorlog,
in 1946-1947, door het
Casa del Biscione werd
geproduceerd.

In 1976 werd de ‘Alfa Romeo
New York Taxi’ onthuld, ontworpen
door Italdesign, onder leiding van
grootmeester Giugiaro op uitnodiging
van het New York Museum of Modern
Art. Deze Alfa Taxi was echter geen
traditioneel busje, maar een voorloper van de MPV. Entree eenvoudig:
schuifdeuren. Hoekig, dus veel ruimte: 5 personen en ook aan rolstoelers
was gedacht - lage bodem.

Typo 103 (1959): voorwielaandrijving, een dwars geplaatste
4-cilinder met dubbele nokkenas, de
1.0-liter motor leverde 49 pk. Eind
1962 verscheen het eerste prototype
op de weg. De resultaten waren
overtuigend: een gewicht van net
700 kg en een topsnelheid van ca.
140 km/u waren uitstekende
troeven. 10 jaar later de basis voor
de ontwikkeling van de Alfasud.

De uiterst belangrijke racehistorie is eveneens uitgebreid vertegenwoordigd. Er zijn vele racewagens gebouwd en sinds 2019
is Alfa Romeo Racing weer actief in de Formule 1. De collectie is niet helemaal compleet, wat voor een bepaald exemplaar opgelost zou kunnen worden door dat op de vrije markt te kopen. Niet alle Alfa Romeo’s ‘Backstage’ zijn uitzonderlijke exemplaren.
De Alfisti die elkaar hier tegenkomen tijdens een bijzondere bijeenkomt, zijn bezitters van unieke exemplaren èn eigenaars van

12
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backstage
een – indertijd - doorsnee Alfa Romeo, zoals een Alfasud. Helaas werd in een specifiek geval het prototype vernietigd, zoals dat
gebruikelijk was in die tijd, waardoor de collectie een enkel hiaat heeft. Voor liefhebbers is het mogelijk om een bezoek te plannen, waarvoor je het beste de website van het museum kunt raadplegen in deze onzekere tijden.
Spiderama 118 juni 2021
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motorrevisie
916 Spider 3.0 V6

Wij willen ons graag voorstellen en doen dat aan de hand

Onze Spider heeft een grote motorrevisie ondergaan nadat

van een beschrijving van de motorrevisie van onze 916 Spi-

tijdens een rit in de zomer van 2019 er bij het oprijden van

der 3.0 V6. Wij zijn Albert en Linda van Hees en wonen in

een rotonde geratel onder de motorkap vandaan kwam.

Schalkhaar. Wij hebben samen een bedrijf waar wij uiteen-

Auto direct aan de kant gezet en de ANWB gebeld, deze

lopende producten maken in verschillende metalen zoals

kwam zo snel als mogelijk want het was erg druk en erg

RVS, aluminium, koper, messing en gewoon staal.

warm (31 graden) die dag. Het eerste wat de ANWB-man
vroeg was of we wat fris wilden drinken want dat had hij
koel staan in de bus. Wij waren al voorzien en zeiden dat hij
dat beter voor andere pechgevallen kon bewaren.
Het eerste wat ik moest doen was de motor laten draaien
zodat hij kon horen welke geluiden er uit de motor kwamen.
Er was geen volledige compressie gaf hij aan. Even de kap
aan de zijkant van de motor losgehaald om de aandrijfriem
te bekijken en deze zat er nog wel op maar was mogelijk
een tand versprongen!

Tijdens de 2010 SCARB buitenlandrit naar Italië in verband
met het 100-jarig bestaan van ons geliefde merk Alfa Romeo.

Spider afgeleverd bij Bella Macchina te Deventer.
Hij heeft een sleepwagen gebeld om de auto op te halen en
af te leveren bij Bella Macchina in Deventer waar Jan Nijland
Centennial 2010 te Milaan.
De rode loper met 100 jaar Alfa Romeo (100 auto’s).

en zijn team tot de voorzichtige conclusie kwamen dat er in
het gunstigste geval kleppen krom waren!

Sinds eind 2019 zijn wij lid van het Alfa Romeo Spider Regis-

Omdat het werken aan de motor makkelijker gaat als deze

ter met de bedoeling wat ritten mee te rijden en evenemen-

uit de auto is, hebben we direct beslist dit ook te doen. Tij-

ten te bezoeken in 2020. Echter werd iedereen verrast door

dens het demonteren van het motorblok bleek de schade

het Covid 19 virus waardoor er geen evenementen en ritten

mee te vallen en inderdaad alleen de inlaatkleppen waren

georganiseerd konden worden.

krom. Hierna kon Jan aan de slag om originele nieuwe onderdelen te bestellen. Het was de heren opgevallen dat er

Toen ik de vraag voorbij zag komen of er iets te melden was

van 1 nokkenas bij 1 nok de harde laag was weggesleten. De

over een aanpassing of reparatie aan een Alfa Romeo heb

originele nokkenas hebben ze laten behandelen en opnieuw

ik Wim Mastenbroek, hoofdredacteur van ons fraaie club-

laten slijpen. Er zijn verder veel nieuwe onderdelen in geko-

blad, een e-mail gestuurd met de vraag of het ook een grote

men omdat het blok nu toch open lag.

reparatie mocht zijn. Dat graag gaf Wim aan en het is dan
misschien leuk om jezelf meteen te introduceren.

Spiderama 118 juni 2021
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Demontage van het complete blok voor de grote revisie.

Schoongemaakt blok, klaar voor de montage oude en
nieuwe onderdelen.

Tijdens het proces hebben we beslist ook de krukaslagers en
de drijfstanglagers te vernieuwen. Toen dit deel van het blok

Hieronder de lijst met alle vernieuwde onderdelen:

uit elkaar werd gehaald en de zuigers uit de bussen wer-

l

6 stuks nieuwe inlaatkleppen

den genomen, viel 1 zuigerveer in 2 stukken van de zuiger

l

6 stuks nieuwe inlaatklepgeleiders

af! Een geluk bij een ongeluk dus dat we beslist hadden de

l

6 stuks nieuwe uitlaatklepgeleiders

lagers te vervangen, nu werden ook alle zuigerveren ver-

Oplassen en slijpen van de nokkenassen (1 nokkenas was

nieuwd. De zuigers en de bussen zagen er verder goed uit.

door de harde laag heen).

De zuigers en de bussen na de demontage.

Nu alle delen vernieuwd waren, kon het blok weer in elkaar
gezet worden. In de tussentijd ook de startmotor, dynamo
en de aircopomp laten reviseren en checken! Ook meteen
besloten om de koppeling te vervangen.

16
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Het blok tijdens de opbouw.

Revisie van de 2 cilinderkoppen
l

6 stuks nieuwe zuigerveersets

l

12 stuks nieuwe drijfstanglagers

l

8 stuks nieuwe hoofdlagers

l

Nieuwe distributieriem en spanners

l

Nieuwe waterpomp

l

Nieuwe thermostaat

l

Nieuwe V-snaar

l

Nieuwe koppeling

l

Nieuw koelvloeistofreservoir

Revisie van de startmotor
Revisie van de dynamo
Check up van de aircopomp
Het blok zoals het nu weer in onze Spider ligt.
l

Diverse klein-materialen
De aanpassingen die wij aan de Spider hebben uitgevoerd,

Diverse onderdelen opnieuw geheel verzinkt (cadeau van

zijn het plaatsen van een 4-pijps CSC-einddemper, een car-

Bella Macchina). Onze Spider is er weer helemaal klaar voor

bon BMC CDA luchtfilterset, Denso iridium bougies en chip-

om deel te nemen aan wat ritten. Het windscherm achter

tuning bij Squadra Tuning.

de stoelen is een eigen productie (aluminium gietwerk) en
is geïnspireerd op het model van de 8C Spider die in carbon

Groet van Linda en Albert van Hees

is uitgevoerd.

en tot ziens tijdens een van de ritten of evenementen!

Spiderama 118 juni 2021
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door Sergio Esageri

Una gesto molto simpatico!

Als ik dan op pad ga... als ik dan een blokje om rij of een
langere rit volbreng, dan kost het me soms wel eens moeite

Buongiorno, cara Spideristi. Als ik dit schrijf, aan mijn Spider-

om mij aan de geldende snelheidslimieten te houden. (Heb

Fantasia-Column-schrijftafel, dan is het midden april en be-

ik alleen in het voorjaar. Schijnt met de stofwisseling te ma-

gint de zon al veelvuldig aan de hemel te schijnen. Dat is

ken te hebben). Ik weet het, het is niet (?) goed te praten ☹

meestal ook het startsein waarbij veel Alfa Romeo Spider

maar soms overkomt het je. Dat moment van concentratie-

Register-Spideristi hun Spiders (kruis zelf aan):

verlies. Die plotseling wat zware rechtervoet. Dat verlangen

q
q
q
q
q

uit de stalling halen

naar wat meer frisse lucht. Die diepe inhalering van lucht

de hoes er vanaf trekken

wat gepaard gaat met euforische gevoelens en een op dat

hem van de blokken af halen

moment bijna minuscule, symbiotische relatie met weer die

de motor na een kleine revisie uiteindelijk monteren

rechtervoet. En laat bij mij die rechtervoet nou nèt in contact

of... haar gewoon starten en er een eerste blokje

staan met het gaspedaal van mijn Spider!

mee om rijden.
Dat doet mij denken aan un momento memorabile vorig
Mijn geliefde Bella moet ik nog poetsen. Ik wil natuurlijk wel

jaar. Terwijl ik dit schrijf is het dus ongeveer al weer bijna

dat alle omwonenden denken bij het verlaten van mijn oprit:

1 jaar geleden, namelijk: 11 maanden, 3 weken, 4 dagen,

‘Goh, wat heeft-ie toch een mooie cabriolet’.

8 uur en 43 minuten. In 2020 dus. Ik weet de datum en het

De APK is ook weer gedaan. Er zullen wel geen APK-loze

tijdstip nog precies uit mijn hoofd: 26-04-2020 om 15:32 uur.

Spiders meer in onze vereniging rondrijden schat ik zo in.

En anders hoef ik maar op de Strafbeschikking te kijken en ik

Zo’n recent bouwjaar heeft de recentste niet meer. Bene.

herinner mij het weer…

Plaats delict
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ging stoppen. Voor mij hoefde dat niet, we hadden al een koffiepauze gehad en waren bijna thuis. Maar ja, wat moet je?

Alora... om een lang verhaal kort te maken: zijn collega die
de administratie deed: een vriendelijke man. Hij hield het
kort, bondig en zakelijk. Ik hoefde alleen maar simpelweg
mijn rijbewijs te laten zien. Geen moralistische preek. Mijn
gegevens waren juist en hij schreef heel vlot enkele notities
op het voorbedrukte formuliertje in zijn leder omhulde bonnenboek. Je kon zien dat hij dit vaker had gedaan. Dat hij er
ervaring mee had. Als ik een review moest schrijven zou ik
de volgende beoordeling willen geven: 1. Zakelijkheid van
Ik reed met mijn eega op de Aardhuisweg. Op de Veluwe.

de medewerker ***** 2. Vriendelijkheid en service van de

Het was een schitterende dag geweest en we waren op de

medewerker *** 3. Mate van heldere communicatie*****4.

terugweg. Ik gaf nog even gas. Met even verderop die heu-

Snelheid van de procedure ***** 5. Gemak van de procedure

vel in zicht waar je zo mooi over heen kan ehhh… zoeven…

*****

mijn leven lang gedaan... maar het duurde even iets langer
deze keer.
Want nu komt het… blijkt die weg in één keer in een 60 km
wettelijk maximum-weg te zijn getransformeerd!!! Maar ik
zag die snelheidsborden niet. Die zijn me nooit opgevallen.
Ja later, toen ik die zomer nog eens terug reed en wat foto’s
maakte voor deze column. Maar goed, ik kom de bocht uit
en gaf nog even gas. Mijn lieve eega vond het vast ook leuk,
want ze zei niet van: “Sergio: rij eens wat minder hard.” of
“Sergio: moet dat nu zo hard?” of “Sergio: weet je wel hoe

Ik zou vanzelf de bekeuring thuis krijgen. Hulde! Een gerust-

hard je rijdt?” of “Sergio: zo kan die wel weer.” Iets wat ik

stellende mededeling. Kijk, dat vind ik nou eens service. Niet

haar in onze lange huwelijksverbintenis wel eens vanaf haar

dat je dagenlang bij de brievenbus wacht of hij wel op de

bijrijderszetel (sporadisch) heb horen roepen.

mat zal vallen. Je weet gewoon zeker dat hij komt.

Ik weet nog dat ik afgeleid werd door een fietser rechts van

En inderdaad: binnen 10 dagen had ik het hier getoonde

mij op het fietspad, die zijn arm in een repeterende bewe-

CJIB-deelnamebewijs thuis ontvangen. Dat wachten bij de

ging naar beneden wapperde….. ik was enigszins verbaasd

brievenbus om de bekeuring ‘af te vangen’ hoefde deze keer

(Huh? Bedoel je mij?) en sloeg er geen acht op. Nee, alles

niet eens!! Mijn lieve eega was er immers ook nog eens zelf

wat mij bezig hield was een persoon aan de rechterkant van

bij aanwezig!! Ze mopperde niet eens na afloop! Nee tuurlijk

de weg, zo’n 400 meter verderop, die met zijn linkerarm een

niet, eigenlijk was ze mededader. Ze riep immers niet één

soort van accuboormachine voor zijn oog hield. Wat dus niet

van bovengenoemde Sergio-opmerkingen. Om eerlijk te zijn:

veel later een lasergun bleek te zijn. Een halve seconde later

ze was gewoon een beetje medeplichtig.

zag ik ook dat hij een politie-uniform aan had, en waarin
onder andere een rechterarm zat die onverbiddelijk naar de

Maar nu komt het: toen de administratieve plichtplegingen

parkeerplaats in het bos wees. Blijkbaar wilde hij dat ik daar

afgerond waren en we elkaar een fijne voortzetting van de
Spiderama 118 juni 2021
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Wie gaat
dat betalen?
VERZEKERINGEN
PARTICULIER
VERZEKERINGEN
ZAKELIJK

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN

Een verstandige Spiderrijder heeft zijn
Spider bij REVO ASSURANTIËN verzekerd. Een betere garantie dat uw waardevolle Spider weer snel op de weg komt na
een ‘deukje’ is er niet. Neem het zekere
voor het onzekere.
REVO ASSURANTIËN
ZUUKERWEG 29
8161 XW EPE
(0578) 621 648
06 553 255 77
revoassu@wxs.nl
www.revoassurantien.nl

REVO ASSURANTIËN
VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • PENSIOENEN • FINANCIERINGEN

dag toe wensten en we vertrokken von die Strafzettel-Park-

toch bewondering voor. Dat je tegelijkertijd als accuboorma-

platz (ik heb een nicht die in Duitsland woont) en onze weg

chinelaserverbalisant in één hand- en lichaamsomdraai met

huiswaarts vervolgden, kwam er na een halve kilometer van

hetzelfde apparaat zowel de ene als ook de andere zijde van

de andere kant, van over de heuvel, op de verder doodstille

de weg, waar het verkeer nietsvermoedend de heuvel af

weg, een rode Spider Tronca of Serie IV - dat kon ik niet zo

komt zoeven, kan… uh… begeleiden! Bravissimo!!! Molto

snel waarnemen - aangesneld, wiens snelheid, zo leek mij,

efficiënt!!! En die arme collega Spiderist… tja... dus ook een

ook hoger dan 60 km/u was. Waarschijnlijk bevond de be-

bekeuring! Had ik meer moeten en kunnen doen om hem te

stuurder zich op dat moment ook in zijn euforische symbioti-

waarschuwen? Dit zal me waarschijnlijk altijd blijven kwel-

sche rechtervoet gaspedaal-bubbel en dus aan het genieten.

len. Ik vond het jammer dat hij in dezelfde val als ik is ge-

Strafzettel-Parkplatz

reden. Buongiorno, Spider-tegenligger: als je dit leest - je
bent ook een ARSR-Spiderist dat kan niet anders - dan hoop
ik dat je het financiële malheur (ik heb een neef in Frankrijk) snel van je af hebt kunnen laten glijden. Ik heb daar zo
mijn methodes voor. Schrijf ik nog weleens over. Vooruit: ik
verklap er één: ik smeer na dit soort… uh… gedenkwaardige
momenten, altijd mijn schouders in met Italiaanse olijfolie,
dan glijden de sombere gevoelens snel van mijn schouders.
En, beste sympathieke lieve collega Spiderist, (therapeutisch
bedoeld) bedenk: we hebben in deze moeilijke financiële

Ik heb nog gezwaaid en met mijn lichten geknipperd... maar

tijden voor de overheid, toch maar mooi een Wopke-spon-

het was te laat. Ik zag in mijn spiegel dat mijn collega Spi-

sorbijdrage in de Rijksschatkist gedaan: una gesto molto sim-

der-bestuurder ook moest remmen in het bosgebied en af-

patico! Die van mij was 359,00 euro. Hoe hoog was die van

boog richting Strafzettel-Parkplatz na door een opgeheven

jou eigenlijk?

accuboormachine-arm gelaserd te zijn. Kijk, daar heb ik dan

Arrivederci – Sergio

Paashubhaas mobile
Het is 2021. Geen ritten, geen horeca, geen reizen en
zoveel meer beperkingen, moeilijke tijden voor verenigingen. Zelf zit ik in het bestuur van de Landelijke Gilde
Gruitrode waar we elk jaar een agenda met activiteiten
uitwerken voor onze leden zoals ‘Open boerderijen’-dag,
boerenbrunch, koken voor mannen, droppings enzovoort.
In deze moeilijke tijden is het voor alle verenigingen ontzettend moeilijk om iets corona-proof te organiseren.
Maar voor Pasen hebben we corona-proof met de Paas(Hub)haas mobile deur aan deur een verrassingspakket
naar alle gezinnen gebracht onder grote belangstelling
van alle buren en andere voorbijgangers. Ik kan je verzekeren dat een Paashaas met wapperende oren in een
rode open Spider wel wat aandacht trekt.
Groetjes,
De PaasHub

Spiderama 118 juni 2021
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comfort
schoeisel
Pirelli cinturato cn36 - bwa 14”-5J
en daarin werd door presentator Harry Metcalfe en zijn gast,
Dougal Cawley van klassiekerbandenspecialist Longstone Tyres,
onder andere aandacht besteed aan de Pirelli Cinturato CN36
band.
Voor auto’s uit de jaren 60 - 70 was stuurbekrachtiging niet
ingeburgerd en Pirelli had met dit type een band ontwikkeld
voor potentere modellen en voldeed daarmee aan de wens
om de mogelijkheden van het auto-ontwerp optimaal te
benutten: flink maar veilig doorrijden en de dynamiek van
In 2012 kocht ik mijn Spider II, af fabriek 28-11-1978 stond

het ontwerp tot zijn recht laten komen.

deze op BWA velgen (Benzoni Wheel Accessoires – Opera
(MI) Italië), – type Sportstar 14”–5j en daar omheen Michelin
banden - maat 185/70 - stevige schoenen dus.
Mijn eerste auto was lang geleden een VW Golf I maar ik
had al jaren niet meer in een auto zonder stuurbekrachtiging
gereden en nam het zware sturen van de Spider ter kennisname aan toen ik haar kocht. De sensatie van de auto
met open dak sloeg alles. Als sluitstuk op de fasen van groot
onderhoud waren de BWA’s in oude glorie hersteld en zelfs
geslepen maar ik had de Michelins weer laten monteren.
Inmiddels waren die zo’n 14 jaar oud, met goed profiel maar
toe aan leeftijdsontslag. Ik had al wat rond gekeken naar
klassiekerbanden maar kwam er niet uit en twijfelde tussen Pirelli en Vredestein. Ton Roks van Octane Magazine zei
dat Porsche destijds dergelijke Pirelli’s gebruikte en dat was

Wanneer we met onze moderne blik kijken zie je een band

volgens Ton niet zonder reden en daarmee stond Pirelli bo-

met afgeronde wangen en juist dat gegeven geeft het de

venaan op de shortlist.

karakteristiek die een dergelijke auto nodig heeft om het
lichtvoetige karakter bij het sturen op tempo mogelijk te

Het laatste duwtje kwam naar aanleiding van een filmpje op

maken. Parkeren en langzaam rijden is ook een peulenschil

YouTube van Harry’s Garage - met de veel betekenende titel

geworden en aldus begrijp je dat dit een rijbeleving biedt

‘Geeks guide to choosing the right tyre for your classic car’

zoals de ingenieurs het hebben bedoeld.
Dit type band is niet courant en wordt waarschijnlijk in kleine
serie geperst en is daardoor aan de prijs. Ik had op internet
gezocht naar een gunstig geprijsde versie en gevonden bij
Bandenleader. Een set besteld en laten afleveren bij mijn
garagist. Bij montage en balanceren kwam een flinke trilling
naar voren en is ook contact gezocht met de leverancier maar
dat bleek lastig. Wat een Nederlandse handelaar leek te zijn
bleek een onderneming uit Liechtenstein en de banden
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hadden al even gelegen. Reclameren bleek onmogelijk en in
eerste instantie is met het nodige lood op de velg de trilling
teruggebracht. Verder zelf experimenteren om het probleem
te verhelpen en wel als volgt. De druk terugbrengen naar
1.8 bar; een flink stuk rijden en veel bochten maken zodat
de banden warm en soepel worden. Vervolgens de druk op
3 bar zetten en de auto een paar weken ophokken en dan
weer terug naar 2.2 bar. De trilling verminderde maar was
niet weg…
In het volgende jaar met het Alfa Romeo Spider Register een
buitenlandrit gemaakt en de auto flink de sporen gegeven
en daar bleek de dame van te houden... (de bestuurders
overigens ook) want ze ging steeds lekkerder rijden en
naarmate de tijd verstreek nam de trilling verder af, zij het
dat die nog steeds aanwezig was in het gebied 95 – 100
km/per uur.

Per saldo is de conclusie dat je per type auto goed moet
nagaan welke type band daarvoor geschikt is en met alleen
de maat nemen van velg en bestaande band is geen garantie
voor nieuw rijplezier. Pirelli CN36 is voor de Spider II een
aanrader en heeft het plezier voor de auto een stuk vergroot.
Raadzaam is een garage of bandenbedrijf te vinden die kan
terugvallen op een verse voorraad of goed weggezet. Ik
Tekst en foto’s: Dirk Tanger en diverse websites

kwam recent www.oldtimerbv.nl tegen en het ziet er naar
uit dat die de benodigde kennis en materiaal in huis hebben.
Dirk Tanger
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= il giorno dello =

sciacallo

dal bestseller di frederick forsyth
un film di fred ziNNEmann
edward fox - alfa romeo giulietta spider
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Het was in 1973 toen ik 16 jaar was en op mijn paarse Yamaha
brommer op hoogst illegale snelheid de wereld verkende,
dat de film ‘The Day of the Jackal’ in de bioscoop werd
uitgebracht. De film was een bewerking van de gelijknamige
roman van Frederick Forsyth. Deze politieke thriller wordt
door velen gezien als een van de beste spionagefilms, maar
wat deze rolprent voor ons als autoliefhebber zo bijzonder
maakt is dat regisseur Fred Zinnemann kosten noch moeite
spaarde door niet minder dan 63 voertuigen voor deze film
uit begin jaren ’60 in te kopen.

De film draait om het verhaal van de hoofdpersoon, ‘The

om een plan, in opdracht van de rechts-extremistische O.A.S.

Jackal‘ - gespeeld door acteur Edward Fox - oftewel een

(Organisation de l’Armée Secrète), uit te voeren om de Franse

huurmoordenaar wiens volgende doelwit de Franse presi-

president te elimineren. De Gaulle en zijn regering hadden

dent Charles de Gaulle is. Gewapend met een commissie

besloten om de Franse kolonie Algerije zelfstandigheid te

van $ 500.000, zal The Jackal een witte Alfa Romeo Giulietta

verlenen. De kolonisten (pieds-noirs) en de Franse legertop

Spider met het kenteken GE 161741 (GE = Genua) gebruiken

waren het daar niet mee eens en vormden samen de O.A.S.
Spiderama 118 juni 2021
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= il giorno dello =

sciacallo
De Franse autoriteiten hebben het complot echter snel

is in het ombouwen van voertuigen, leidt deze opeenvolging

opgemerkt, maar in plaats van in paniek te raken, past de

van gebeurtenissen tot de conclusie dat er meer dan één

jakhals zijn plannen aan en verlaat Frankrijk in zijn witte

Alfa Romeo Giulietta Spider moet zijn gebruikt om de film

Spider snel om de missie vanuit Italië te voltooien. De keuze

te maken. De hypothese is dat er waarschijnlijk drie zijn

voor de Giulietta is geen toeval. De jakhals kiest specifiek

gebruikt: een blauwe en twee witte.

buisvormige frame van de Spider. Even nadat hij na het

De huidige marktwaarde voor een in goede staat verkerende

passeren van de Frans-Italiaanse douane uit de buurt van

Alfa Romeo Giulietta Spider 1.3 uit 1961 ligt op of boven de

nieuwsgierige blikken in een schuur heeft geparkeerd,

€ 70.000. In combinatie met de bekendheid van de film

onderwerpt hij de Spider aan intens laswerk, waarbij hij

heden ten dage is het nu duidelijk hoe goed de auto in kwes-

de uitlaat afzaagt wat veel autoliefhebbers nu als pure

tie het zou doen op een veiling. Een conservatieve schat-

heiligschennis zullen beschouwen. Hij wikkelt vervolgens de

ting zou waarschijnlijk meer dan € 100.000 zijn om haar van

loop van het geweer in plastic en verbergt het in de ene helft

het veilinghuis naar huis te halen. Helaas lijkt niemand de

van de dubbele uitlaat.

Giulietta uit The Day of the Jackal ergens te hebben geveild.
Als tegenwoordig al gesigneerde exemplaren van de roman

Als de jakhals terug in Frankrijk is, vernemen de autoriteiten

verspreid worden over de veilinghuizen op internet, dan

over zijn aanwezigheid in het land en beginnen ze hem op

lijken de voertuigen van de verfilming niet zo’n zelfde be-

te sporen. Hij vindt dan een grijze Peugeot 203 uit 1959

handeling te hebben genoten. Waarschijnlijk zijn de wagens

die onbeheerd langs de weg geparkeerd staat, neemt de

na afloop van de filmopnamen gesloopt of zijn ze ergens in

kentekenplaten (1601 MB 38 – uit het arrondissement Isère)

een achtertuin weggeroest.

eraf en installeert ze op zijn Giulietta Spider. Vervolgens spuit
hij de auto in koningsblauw!

Kijk maar eens naar de speelfilm of op het YouTube-fragment
op onze website om van de aanblik van de witte Giulietta

Later ziet The Jackal de dood in de ogen als een witte Peugeot

Spider en van de symfonie van de 1300 dubbelnokker te

404 recht op hem af komt. In een mislukte poging om een

genieten.

botsing te vermijden, belandt hij van de weg en crasht hij
met de Giulietta Spider tegen een boom. De blauwe Spider

Van zowel de witte als de blauwe versie uit Il Giorno dello

raakt zwaar beschadigd en dat betekent het einde van de

Sciacallo is nu ook een miniatuur in 1:43 te koop, in een door

Alfa Romeo in de film. Tenzij iemand een absolute grootheid

de ‘verbouwer’ speciaal op de film geënt doosje.
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Tekst: Wim
Dirk Bos
Mastenbroek
en foto’s: -diverse
met dank
websites
aan Fer Akkermans voor de tip over deze legendarische ‘actrice’. Bron: www.clubalfa.it

een Giulietta om zijn wapen te kunnen verbergen in het
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Alfetta
è ripresa

In aanloop naar de introductie van het meest recente

In 1998 kwam de tweede generatie MX-5 en op basis van

type van de Mazda MX-5 in 2015 was er sprake van een

dit type heeft de van het programma Wheeler Dealers

Alfa Romeo Spider op basis van deze vierde generatie van

bekende in Amerika wonende Engelsman Anthony Richard

de welbekende Japanse cabriolet. We weten dat het FIAT-

‘Ant’ Anstead een fantastische replica van de beroemde Alfa

Alfa Romeo concern (FCA) daar toch (terecht?) een streep

Romeo Tipo 158 gemaakt, die voor eenieder sinds januari dit

doorhaalde, maar dat er wel een FIAT-versie van kwam: de

jaar ook als bouwpakket te koop is.

(tweede generatie) 124 Spider.
Voor een habbekrats kun je wel een MX-5 mark II (ook
In 1989 werd de allereerste Mazda MX-5 (in de VS Miata

wel NB genoemd) kopen die de APK niet heeft gehaald

geheten) geïntroduceerd en dat was de start van een

of doorgeroest is. Deze wagen die van 1998 tot 2005 in

renaissance van de open sportwagen. Met meer dan

productie is geweest was leverbaar met een 1.6 liter motor

een miljoen verkochte wagens is het de meest verkochte

met 100 pk en een koppel van 134 Nm bij 5000 toeren/

cabriolet ooit.

minuut, maar ook met een 141 pk leverende 1.8 liter die een
koppel heeft van 162 Nm bij 4500 toeren/minuut.

Ant Anstead (l) presenteert
samen met Mike Brewer (r)
Wheeler Dealers

Ant Anstead restaureert voor Wheeler Dealers niet alleen
fraaie klassiekers om ze daarna met winst door te verkopen,
maar is ook een echte petrolhead.

Historische achtergrond
De heilige graal vindt hij de Alfa Romeo Tipo 158 ook wel
Alfetta genoemde racewagen uit de jaren ’30. Deze wagen
staat bekend als de beste Grand Prix-auto ooit gebouwd.
Vanaf de introductie in 1938 tot aan zijn pensionering in
1952 won deze renwagen maar liefst 47 van de 54 races
waar hij aan deelnam! Daaronder de eerste twee FIA
Formule 1 Wereldkampioenschappen, namelijk die van
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Juan Manuel Fangio wint op het circuit van Pedralbes met een Alfetta Tipo 159 de Spaanse

Grand Prix in 1951.

1951 en 1952. In 1950 won de 158 elke race waaraan hij

Op 13 mei 1950 won Giuseppe ‘Nino’ Farina de allereerste

deelnam, een prestatie die geen enkele andere F1-wagen

F1-race en wel op het circuit van Silverstone. Alfa Romeo

heeft geëvenaard!

S.p.A. teamgenoten Luigi Fagioli en Reg Parnell (GB) werden
respectievelijk tweede en derde. Dat seizoen kroonde Farina

In de jaren ’30 overheersten Mercedes-Benz en Auto-Union

zich tot de eerste Wereldkampioen Formule 1 met 30 punten.

de Grand Prix-wereld, maar Alfa Romeo wilde daarbij

Teamgenoot Juan Manuel Fangio (Argentinië) werd tweede

horen en om te ‘winnen ten koste van alles’ hadden ze de

(27 punten) en Luigi Fagioli werd derde (24 punten). Een

daarvoor aangewezen persoon in dienst: hun racemanager

compleet Alfa Romeo-podium.

Enzo Ferrari… Samen met Alfa Romeo’s motoren-ontwerper
Gioacchino Colombo bouwde Ferrari in 1937 de Tipo 158,

Fangio deed dat het jaar erop dunnetjes over met de tot

die de bijnaam Alfetta kreeg. Met een lichtgewicht 1.5

Tipo 159 gedoopte evolutie van de 158. De 159 Alfetta

liter die 190 pk leverde en gebruikmakend van slimme

(typenamen die Alfa Romeo later graag terug liet komen)

smeedprocessen, een transaxle transmissie en een com-

had een vermogen van maar liefst 450 pk en kon een

pressor was het een voor zijn tijd zeer geavanceerde racer.

theoretische topsnelheid behalen van 315 km/uur.

In zijn debuutrace, de Coppa Ciano (7 augustus 1938) op het
circuit van Livorno, behaalde de Alfetta meteen de eerste
(Emilio Villoresi) en de tweede (Clemente Biondetti) plaats
in de Voiturette-klasse (1500cc).
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stopte de
racerij vanzelfsprekend en wist de Portello-fabriek een klein
aantal 158’s te verbergen in een varkensmesterij even
buiten Milaan. Na de oorlog, in 1947, verschenen ze weer
aan de start en geëvolueerd tot 270 pk gingen ze verder met
waar ze mee begonnen waren: het winnen van races.
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Na deze geschiedenisles terug naar Ant Anstead. Voor het tvprogramma Master Mechanic bouwde de meester-monteur
een MG TD Midget uit de jaren ’50 om tot een replica van een
158 maar dan voorzien van een 4 cilinder 2.0 liter Alfamotor.
Deze unieke ‘Alfetta Tipo 158 re-creation’ werd eind maart
van dit jaar door Anstead aangeboden op een veiling in
Scottsdale (USA). De wagen - volgens de beschrijving van
het veilinghuis Barrett-Jackson: ‘Not street legal’ - werd bij
een bod van 110.000 US dollar (€ 93.704,= euro) door de
veilingmeester afgehamerd.
Via zijn bedrijf Dowsetts Classic Cars (Hertfordshire Engeland) levert Anstead nu een kit waarmee je een MX-5
kunt ombouwen naar een levensechte Tipo 158. De wagen
noemt hij Tipo 184. Het grootste optische verschil met zijn
eerdere conversie van de MG is dat de Tipo 184 een rolbeugel
heeft om aan de wetgeving voor racerij te voldoen.

De ombouw
De eerste stap is dus een MX-5 donorauto kopen (of er een bij
Dowsetts bestellen). De donorauto moet dan volledig worden
gestript, want je hebt alleen de motor, versnellingsbak,
voor- en achterwielophanging met subframes, cardanas,
dashboard instrumentarium, differentieel op de achteras,
remsysteem, pedaalconstructie en hoofdcilinders, handrem
met kabel, stuurkolom en stuurhuis, de kabelboom en nog
wat losse onderdelen nodig.
Tweede stap is bij Dowsetts een order plaatsen voor een
starterskit van € 10.923,85 (exclusief BTW en verzendkosten). Deze beginset bestaat uit een op maat gemaakt
chassis, zes met de hand gebouwde carrosseriepanelen,
grille, uitlaat, versnellingspookset, blanco dashboard, stuurkolom en chassisplaat. Vervolgens kun je in je eigen tempo
vanaf het tweede kwartaal van dit jaar tijdens de bouw de
volgende hapklare sets bestellen: stuur-spiegel-manoeuvreset voor € 1038,=, een dashboard-schakelset voor € 247,80,
een koelsysteemset voor € 409,65, een brandstoftoevoerkit
voor € 861,40, een sluitpaneelkit voor € 771,72, een schokdemperset voor € 584,10, een stoelset voor € 814,20, een
wiel- en bandenset voor € 2796,60, een motorruimteset
voor € 590,= en ten slotte een remkit voor € 88,50. Of alle
sets samen in een koop voor € 8200,= (alle prijzen zonder
BTW en verzendkosten).
Raming voor de totale kosten zijn dan met bijvoorbeeld een
donor MX-5 van € 2000,= + € 20.000 voor de sets + € 4200
(BTW) = € 26.200,= (zonder verzendkosten).Voor de ombouw
stelt men dat je tussen de 100 en 150 uur nodig zult hebben.

30
22

Spiderama 118 juni 2021

Omdat Dowsetts in de UK uitgaat van een rechts-gestuurde

In de nabije toekomst komt er wellicht ook nog een ‘Tipo

MX-5 moet je in Nederland wel een stuurhuis met het stuur

Road Kit’ beschikbaar met o.a. voor- en achterlichten en

rechts gebruiken.

een bevestigingsplaat voor het kenteken, maar voorlopig is
het een wagen die uitsluitend op het circuit of afgesloten

Vanaf het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal

terrein mag worden gereden. Iedere auto krijgt een eigen

van 2022 zullen er ook complete afgebouwde exemplaren

uniek chassisnummer en certificaat van echtheid plus een

besteld kunnen worden. De prijs daarvan is nog niet bekend.

aparte geklonken chassisplaat en wordt dus niet als MX-5

De afgebouwde Tipo 184 heeft een lengte van 4,40

geregistreerd. Met betrekking tot een nationale registratie

meter, een breedte van 1,80 meter, een hoogte – inclusief

heeft elk land weer haar eigen regels voor toelating op de

de rolbeugel - van 1,57 meter en een wielbasis van 2,90

openbare weg. Als onderdeel van de toelatingskeuring van

meter. Het geschatte gewicht is slechts 700 kg, met een

een zelfbouwvoertuig zoals deze, moet de RDW namelijk

gewichtsverdeling van voor 55% en achter 45%.

eerste de identiteit kunnen vaststellen.

Racerij

Ben benieuwd welk lid van ons Register deze kitcar gaat

De Tipo 184 kitcar is bedoeld voor de racerij, want kan zo niet

bouwen. Dat zou bij een evenement van onze club (het

worden toegelaten op de openbare weg. Er komt zowel in

jubileum?) natuurlijk een klapper zijn als je hiermee op komt

de UK als in de VS waarschijnlijk een aparte raceklasse voor

draven! (WM) Met dank aan Ferdinand Tollig voor de tip.

enkel deze wagens. Wil je daaraan meedoen ga dan in ieder
geval voor de 1.8 liter motor.
Spiderama 118 juni 2021
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castagna’s glazen koets

cabriolet ‘VISTOTAL’ su telaio alfa romeo 6C 2300 b
Carlo Castagna (geboren 1845) ging op 9-jarige leeftijd,

Toen A.L.F.A., in 1910 onder leiding van Ugo Stella, zelf-

als leerling, aan de slag bij de Milanese koetsenbouwer

standig verder ging, gaf het Castagna de opdracht om

Fabbrica Carrozza F. Mainetti & C. van Francesco Mainetti.

hun allereerste auto, de 24HP van een torpedo koetswerk

Na veel ervaring opgedaan te hebben bij dit bedrijf ging hij

te voorzien. Deze wagen is te vinden in het Museo Storico

als manager aan de slag bij Ferrari & Orsaniga Fabbricatore

Alfa Romeo in Arese. Een ander museumstuk in Arese is de

di Carrozze, eveneens in Milaan, een bedrijf dat al 100 jaar

gestroomlijnde 40/60HP Siluro Ricotti. Het origineel uit 1914

koetsen bouwde voor de aristocratie van Europa. In 1894

werd eveneens vervaardigd door Castagna.

nam hij het laatste bedrijf van eigenaar Eugenio Ferrari,
die graag met pensioen wilde, over. In 1901 voegde Carlo

Carlo overleed in 1914 en het stokje werd overgenomen

Castagna de twee bedrijven bij elkaar en ging verder onder

door zijn zoon Ercole. Onder leiding van Ercole groeide het

de naam Fabbriche Riunite di Carrozze Ferrari (già Mainetti)

bedrijf gestaag en in 1919 had Castagna 400 medewerkers

& Orsaniga di Carlo Castagna & C.

in dienst. Naast koetswerken van auto’s werd er ook spoorwegmaterieel vervaardigd, waaronder wagons voor de

Carlo ging in de Milanese wijk San Celso, onder de nieuwe

Oriënt Express. Inmiddels was de jongere zoon, Emilio ook

naam, door met het bouwen van hoogwaardige koetsen

bij het bedrijf komen werken. Castagna focuste zich op de

voor de gefortuneerde klanten in Europa. De eerste kennis-

topmerken in de automobielsector (Isotta-Fraschini, Lancia,

making met de combinatie koets en verbrandingsmotor had

Daimler-Benz, Hispano-Suiza en natuurlijk Alfa Romeo) en

Carlo aan het einde van de 19 eeuw. Castagna kreeg een

was al snel de grootste carrozzeria van Italië.

de

opdracht van de Milanese automaker Ignazio Ottolini om
een koetswerk te maken voor diens project, een 4-persoons

In 1924 kreeg Castagna van Nicola Romeo de opdracht om

open auto met een 1-cilinder 5pk motor. Het automerk Otto-

500 koetswerken te fabriceren voor de RM Sport cabriolet.

lini was echter geen lang leven beschoren, in 1901 was het

Het jaar daarna mochten de mannen uit Milaan ook de

merk al weer verdwenen.

carrosserieën voor de Alfa Romeo RL SS leveren. Oog voor
detail en superieur vakmanschap waren de standaard voor

In 1905 nam Carlo het besluit om zich meer te gaan toeleg-

de koetswerken voor deze fantastische Alfa Romeo’s.

gen op het bouwen van carrosserieën voor de opkomende
auto-industrie. Door zijn goede contacten in de hogere klas-

Emilio, die als beeldend kunstenaar was afgestudeerd aan

sen was een van zijn eerste projecten een FIAT 24HP ‘Spar-

de Accademia di Brera in Milaan, ging op zoek naar nieuwe

viero’ voor Regina Margaretha di Savoia. In 1906 veranderde

producten en verkende nieuwe terreinen die de koetswer-

hij de naam van zijn bedrijf in Carrozzeria Castagna & C.

ken van Castagna nog meer onderscheidend konden maken.
Zo legde hij contact met de Franse modeontwerper Jean
Patou voor wat betreft de stoffenkeuzes en dessins voor de
bekleding in het interieur van de koetswerken. Verder werd
er ook samengewerkt met de Duitse ingenieur Oskar Bergmann, een autoriteit op het gebied van stroomlijnvormen.
Ook veiligheid kreeg de aandacht van Castagna, men keek
vooral naar Frankrijk waar men zocht naar oplossingen
voor de onveilige dikke A-stijl bij automobielen. Die dikke
A-stijlen bleken een oorzaak van veel ongelukken door het
slechte zicht voor de bestuurder.
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Het Franse automerk Panhard had in 1934 al geprobeerd om
het zicht van de bestuurder te verbeteren bij de X72 Panoramique die naast de normale voorruit twee kleine gebogen
ruitjes had die het zicht schuin naar voren moesten verbeteren, maar er waren nog steeds, weliswaar kleinere, A-stijlen.
De Franse ingenieur Joseph Jean Pierre Vigroux uit Isny-surSeine was al een aantal jaren bezig met onderzoek naar de
A-stijlen en had een mogelijke oplossing ontwikkeld. Hij had

De eerste door Labourdette gebouwde personenauto met

patent aangevraagd voor zijn constructie die ‘Vutotal’ (vue

een Vutotal raamsysteem was een Delage D6-70 Coach

totale – compleet overzicht) werd genoemd en die in samen-

(foto hierboven) die in 1936 aan het publiek werd getoond.

werking met de Parijse carrossier Jean Henri-Labourdette in

Een spectaculaire Delage V12 Sport (foto hieronder) was de

de automobielindustrie werd geïntroduceerd.

tweede van een Vutotal-techniek voorziene wagen die in
1937 gepresenteerd werd.

Het systeem van Vigroux zat als volgt in elkaar: de voorruit
van de wagen (5) werd van erg dik gehard glas vervaardigd
en met een speciaal bevestigingssysteem aan het schutbord (4), tussen motorcompartiment en interieur bevestigd,
waardoor de voorruit onderdeel uitmaakte van de dragende
constructie. Door de dikte van het glas hoefden er geen Astijlen meer gebruikt te worden. De eveneens dikke zijruiten
(11) sloten aan tegen de voorruit, die links en rechts iets
uitstak, en zodoende was er een veel groter gezichtsveld
voor de bestuurder gecreëerd. Het dak (13), en de eventuele
cabrioletkap, werden bevestigd middels een speciale balg

De Franse glasgigant Saint-Gobain zag wel brood in de

aan de voorzijde van het dak/de kap en bevestigingspunten

Vutotal-techniek en kocht het patent van Vigroux. Voor de

(6) in de voorruit.

productie van dit veiligheidsglas ging men op zoek naar een
geschikte locatie die men vond in Pisa (Italië). De productie
zou gaan plaatsvinden bij de Soc. An. Albert Quentin Vetro
Italiano di Sicurezza. Voor de verkoop werd een organisatie
in Milaan opgezet, de Vetro Italiano di Sicurezza S.A., kortweg
V.I.S. genaamd. Vetro Italiano di Sicurezza betekent ‘Italiaans
veiligheidsglas’.
Ook bij Carrozzeria Castagna was men enthousiast over het
nieuwe veiligheidsglas en men verwierf de licentie om het
glas exclusief te mogen gebruiken bij hun ontwerpen. De
naam in Italië werd aangepast naar Vistotal (vista totale - en
de eerste drie letters vormen de afkorting van Vetro Italiano
di Sicurezza = V.I.S.).

De tekening van ingenieur Vigroux die bij de patentaanvraag zat
die hij indiende bij het United States Patent Office op 9 december
1937. Patent is toegekend op 9 mei 1939 onder nummer 2,157,366.
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Trasformabile ‘VISTOTAL’ su telaio alfa romeo 6C 2300 b
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Castagna ging gelijk aan de slag met de nieuwe techniek en

De automarkt veranderde na de Tweede Wereldoorlog en

presenteerde eind 1937 hun eerste creatie met de speciale

ook Carrozzeria Castagna kreeg het moeilijker. In 1949, toen

glasconstructie, de open Alfa Romeo 6C 2300 B Trasformabile

Castagna 100 jaar bestond, stopte Isotta-Fraschini met de

‘Vistotal’ (zie linkerpagina).

productie van auto’s en verloor de Milanese carrosseriebouwer een grote afnemer.

Castagna communiceerde dat het systeem absoluut de veiligheid verhoogde en dat het een beproefd concept was dat

Na de oorlog was er weinig geld over voor speciale carros-

in Frankrijk al uitgebreid getest was. Het publiek en de vak-

serieën van auto’s en ook de producenten gingen zich meer

pers liepen nog niet warm voor het Vistotal en dat kwam

toeleggen op massaproductiemodellen. Dit leidde er onder

mede door de complexe techniek en het hoge prijskaartje

andere toe dat Carrozzeria Castagna, dat 105 jaar bestond,

dat aan het systeem hing. Een paar maanden later liet Cas-

de deuren sloot in 1954.

tagna ook nog een dichte versie van de 6C 2300 B zien, de
Berlinetta ‘Vistotal’ (foto hierboven). Het Vistotal concept

De Vistotal Alfa Romeo’s zijn niet bewaard gebleven maar

stierf echter een stille dood, ook omdat de spanningen in Eu-

een FIAT 1100 E Cabriolet (1950) met de aparte glasconstruc-

ropa opliepen en er uiteindelijk in 1939 een oorlog uitbrak.

tie is te vinden in de collectie van het Museo Nicolis in Ville-

De Tweede Wereldoorlog liet ook zijn sporen na in Milaan, de

Alfa Romeo’s waaronder een, ook door Castagna gebouwde,

hallen van Carrozzeria Castagna liepen in 1942 grote schade

6C 1750 GTC uit 1931.

op door meerdere bombardementen. Na de oorlog heeft
Castagna het nog geprobeerd met het Vistotal systeem,
onder andere op een Cisitalia-chassis en op FIAT 1100-basis.
Ook Labourdette deed van zich spreken met onder andere
een Rolls-Royce Phantom III Cabriolet Vutotal, een Renault
4CV Cabriolet Vutotal (1950) en een Bugatti Typ 57 Coach,
maar ook in Frankrijk kwam het project niet van de grond
en verdween de uitvinding van ingenieur Vigroux naar de

De Alfa Romeo 6C 2300 B Trasformabile ‘Vistotal’ met dichte kap.

achtergrond.
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franca di Verona (Italië). In dit museum staan ook meerdere
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University Stages
centauri spider concept (1999)

In het voormalige Management Centre van Alfa Romeo
in Arese staat, verdeeld over twee verdiepingen, een
grote collectie van zo’n 150 Alfa Romeo voertuigen, Alfa
Romeo motoren, accessoires, schaalmodellen, trofeeën en
racewagens (zie ook artikel ‘Museo Alfa Romeo Backstage’
op pagina 10 van deze Spiderama). De auto’s zijn verstopt
onder een rode doek die er af en toe afgehaald wordt voor
het publiek. Vaak komt daar iets unieks onder vandaan,
zoals een lichtblauw metallic Alfa Romeo Spider prototype
uit 1999, de A.D.U.S. Centauri Spider Concept.
De Centauri Spider Concept werd in december 1999 op
de Motor Show in Bologna gepresenteerd. Het toen nog
oranje gespoten studiemodel, voorzien van een Alfa Romeo
krachtbron, was ontworpen door een groep studenten die
een stage volgde bij het Centro Stile van Alfa Romeo in
Arese. Om jonge ontwerpers en technici de kans te geven
zich te ontwikkelen, stelde het FIAT-concern stageplaatsen
beschikbaar op de verschillende afdelingen.
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De stagiairs volgden bij het Centro Stile het A.D.U.S.-pro-

Het 1:1 model werd omschreven als ‘een open sportwagen,

gramma (Advanced Design University Stages). De A.D.U.S.-

die via een complex en geraffineerd lijnenspel zowel in

stage omvatte drie cursussen per jaar, elk voor de duur van

de succesvolle sportieve traditie van Alfa Romeo past, als

3 maanden. Aan iedere cursus konden 15 speciaal geselec-

fascinerende oplossingen voor de toekomst aandraagt’.

teerde studenten deelnemen. Die studenten waren afkomstig van designopleidingen en universiteiten van over de

Een karakteristiek element van de Centauri Spider Concept is

gehele wereld. Deze toekomstige ontwerpers kregen op die

de perfect symmetrische vormgeving. Deze symmetrie zet

manier de gelegenheid om nauw samen te werken met de

zich zelfs voort in het interieur, zoals wordt onderstreept door

professionals van het Centro Stile. Daar kwamen ze in aan-

een van de meest innovatieve details van de conceptauto:

raking met de uitdagingen en problemen die zich voordoen

het verplaatsbare stuurwiel. Dit kan zowel links als rechts in

bij de daadwerkelijke realisatie van een auto-ontwerp.

de wagen worden aangebracht.

Deze stages boden de studenten een unieke kans om in

Het chassis van geprofileerd aluminium is voorzien van

teamverband te leren werken en ervaring op te doen. Dit

een eveneens uit lichtmetaal vervaardigde carrosserie met

gebeurde door rechtstreeks het hele proces, van ontwerp tot

verzonken roll-bar die bij een ongeval automatisch om-

een kant-en-klaar model mee te maken, bijgestaan door de

hoogkomt. De Alfa Romeo Centauri is uitermate compact –

ervaren en deskundige collega’s van de afdelingen design

breedte: 1,80m, lengte: 3,68m, hoogte: 0,98m - en heeft

en marketing.

een wielbasis van 2,40m. De motorkap sluit nauw om de

Voor iedere stagecyclus werd een thema gekozen waarop

die het uitzonderlijke sportieve karakter van deze Spider be-

de groepen studenten studiemodellen ontwikkelden. Hieruit

nadrukt. Vierwielaandrijving en een vanaf het stuur te be-

selecteerde men vervolgens een ontwerp dat op ware groot-

dienen Sportronic-versnellingsbak completeren de aandrijf-

te zou worden gerealiseerd. Het thema voor de studenten

lijn. De poly-elliptische koplampen zijn geheel verzonken

in 1999 was een ‘Sportività evoluta’ (geavanceerde sport-

gemonteerd, terwijl de achterlichten als neonlampen zijn

wagen) te ontwerpen en ontwikkelen en hieruit ontstond

uitgevoerd.

de Centauri Spider Concept. De studenten werden bij hun
project begeleid door Alfa Romeo ontwerper Walter de’Silva,

De lichtblauw metallic gespoten A.D.U.S. Centauri Spider

die in datzelfde jaar afscheid van Alfa Romeo nam en over-

Concept is bewaard gebleven en bevindt zich zoals al eerder

stapte naar Seat.

gezegd in de collectie van Alfa Romeo die is ondergebracht
in het voormalige Management Centre van Alfa Romeo.
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krachtbron, een in lengterichting geplaatste 3.0-liter V6 24v,
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Topi bianchi

Alfa Romeo Spiders in dienst bij de Nederlandse politie
In dit artikel gaat het niet over aangehouden worden
door de politie wegens te snel Spideren, zoals onze vaste
columnist Sergio Esageri overkwam (zie Spider Fantasia in
deze Spiderama), maar over de hermandad rijdend in een
Alfa Romeo Spider! In Italië was het vrij gebruikelijk dat de
politie in Alfa Romeo’s reed, Alfa Romeo was immers een
staatsbedrijf. Je zag de Polizia en de Carabinieri in 1900’s,
Giulietta’s, Matta’s, Giulia’s, Alfetta’s , 75’s of in 156-ers en
159-ers, maar nooit in een Spider. In Nederland is er door
de politie wel gebruik gemaakt van onze geliefde open
Alfa Romeo. In de jaren ’70 kon men de politie-Spiders
tegenkomen, vooral op de Nederlandse snelwegen en op de
wegen rond Amsterdam.
De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie (A.V.D.) was verantwoordelijk voor de surveillance op de Nederlandse snelwegen. De dienst opereerde vanuit Driebergen, centraal gelegen in het land langs de A12 van Arnhem naar Utrecht.
Voor dit surveillancewerk was de afdeling S.A.S. (Surveillancegroep Autosnelwegen) in het leven geroepen, die de bekende wit/oranje Porsches aanstuurde. Deze Porsches (o.a.
356, 912 en 911) werden bemand door 2 politieagenten,
gekleed in witte jassen, donkere broeken, laarzen, oranje
pothelmen en goggles (veiligheidsbrillen).
Met de uitbreiding van het snelwegnet in Nederland nam
in de jaren ‘50 de verkeersonveiligheid toe. Het aantal verkeersslachtoffers steeg elk jaar; maatregelen waren nodig.
De ‘gewone’ politie kon het niet aan. Om al die taken te
kunnen uitvoeren, waren meer agenten nodig en een efficiëntere werkwijze van de bestaande verkeersgroepen. Uiteindelijk stemde de minister van Justitie in met de komst van
de S.A.S. Niet lang daarna ging luitenant A.C. ‘Kees’ Vogel
van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (S.B.V.) boodschappen doen in Stuttgart. Na uitgebreid vooronderzoek was hij
overtuigd van de meerwaarde van een afzonderlijke georganiseerde politiedienst met Porsches voor de autosnelwegsurveillance.
Spiderama 118 juni 2021
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In november 1960 nam Vogel samen met enkele collega’s

zeer draait dat om de aantallen, maar wel om het positieve

bij de Porschefabriek in Stuttgart-Zuffenhausen de eerste

aura dat als een warme deken om Porsche hangt.

Porsche 356 B Cabriolet (prijs: fl 17.600,=) voor de Rijkspolitie in ontvangst. Ze gingen de open viercilinder sportwagen
gebruiken voor experimenten met een nieuw soort surveilleren op de snelwegen. Het was het begin van een dienst
die uitgroeide tot een begrip in Nederland: de Algemene
Verkeersdienst, later omgedoopt in Verkeerspolitie van het
KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten).
Achteraf gezien is het aanschaffen van de Porsches ongetwijfeld een goede investering geweest. Als de minister van
Justitie eind 1962 groen licht geeft en de Sectie Bijzondere

Verschillende merken moesten het opnemen tegen de Porsches.
V.l.n.r. staan hier bij de A.V.D. in Driebergen een VW-Porsche 914,
een FIAT 124 Abarth Spider, een Alfa Romeo Spider 2000 Veloce en
een Porsche 911/912 Targa.

Verkeerstaken officieel wordt, bestelt Vogel onmiddellijk 12
extra cabrio’s voor de dienst. Het zijn de beginjaren van de

In 1971 werd ook de Nederlandse Alfa Romeo-importeur

dienst Surveillance Autosnelwegen, in de volksmond ook

benaderd om een voorstel te doen aan de A.V.D. Zij boden

wel de Porschegroep genoemd.

de Alfa Romeo Spider 2000 Veloce aan en leverden daadwerkelijk begin jaren ’70 vijf Spiders aan de Rijkspolitie in

Inhalend surveilleren

Driebergen. De eerste Alfa Romeo 2000 Veloce Spider was

Voor de supervisie op de snelwegen introduceert de S.A.S.

een rode met het kenteken 92-02-SG (bouwjaar mei 1971,

een totaal nieuwe methode. Opvallen en opvoeden is het

eerste toelating NL: 20-09-1971).

streven. Zowel de Porsches als de inzittenden met hun witte
tunieken en ‘Willempie-helmen’ trekken de aandacht. Maar
dat is niet de enige reden waarom de Verkeerspolitie juist
voor Porsches kiest. De auto’s stralen kracht, degelijkheid en
betrouwbaarheid uit. De eigenschappen van de Porsche komen goed van pas bij het ‘inhalend surveilleren’, een manier
van werken die vanuit Nordrhein-Westfalen (West-Duitsland)
is overgewaaid. Door 20 kilometer harder te rijden dan de
rest van het voortsukkelende verkeer, lijkt de politie overal
te zijn. De open kap is ‘heilig’, onder alle weersomstandigheden (tot -5 graden). Dicht rijden wordt bestraft met een

De Spider verscheen al snel op circuit Zandvoort, waar de

rondje koek voor de collega’s of een beurt overslaan als er

wagen aan een aantal testen werd onderworpen. Dat de rode

wat lekkers getrakteerd wordt.

cabriolet iets te maken had met de politie was te zien aan
een schildje voor op de neus met ‘Rijkspolitie’ er op en aan

De 356 Cabrio wordt in 1967 opgevolgd door de Porsche

de andere kant van de neus (bestuurderszijde) de letters MJ

912/911 Targa. Vogel en zijn dienst zijn er blij mee, maar de

in wit. MJ staat voor Ministerie van Justitie, deze aanduiding

Rekenmeesters van de Algemene Inspectie en het Ministerie

was verplicht gesteld op ieder burgervoertuig van het Korps

van Justitie beginnen zich toch wel af te vragen of er geen

Rijkspolitie. Commandant Vogel wilde dat van begin af aan

goedkopere alternatieven zijn voor de dure Porsches.

per sé niet zien op zijn onopvallende surveillancevoertuigen
en verordonneerde dat zijn burgervoertuigen bij de A.V.D.

De A.V.D.-commandant voelt zich gedwongen om met enige

deze letters niet meer zouden voeren. Verder was de Spider

regelmaat andere autosnelwegsurveillancevoertuigen te

voorzien van 2 extra lampjes onder de voorbumpers.

proberen. Er zijn maar weinig Europese automerken waar-
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mee de Verkeerspolitie niet heeft geëxperimenteerd. Auto-

Na de eerste kennismaking met de politie werd de Spider

importeurs zijn er dan ook zeer op gebrand om deze tak van

weer teruggenomen door de importeur. Daarna werd de 92-

dienst auto’s te verkopen. Want met enige jaloezie beziet de

02-SG in de kleuren van de A.V.D. gespoten. De wagen was

concurrentie het voordeel dat Pon, sinds 1949 importeur van

wit met een rode neus – met daarop in zwart de tekst ‘RIJKS-

Porsche, behaalt met de politie-inzet van hun merk. Niet zo-

POLITIE’, de deuren werden rood gespoten, de dorpels wit/
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rood en op de motorkap prijkte het nummer 10, daardoor

Onder de voorbumper waren 4 tweetonige sirenes geplaatst.

kon de politiewagen vanuit de lucht door een politiehelikop-

De wagens kregen op de motorkap de nummers 32 (10-70-

ter of politievliegtuig gevolgd worden. Verder waren er wat

XA), 33 (10-71-XA) en 34 (10-15-XA).

technische aanpassingen (o.a. extra geijkte snelheidsmeter
in het dashboardkastje) en werd de wagen voorzien van een

Alfa Romeo Spider Registerlid van het eerste uur Fer

blauw zwaailicht op het achterspatbord aan de bestuurders-

Akkermans, die jarenlang de ‘Miniatura’-rubriek in onze

zijde. Motorisch waren er geen aanpassingen uitgevoerd,

Spiderama verzorgde, heeft ooit Spider nummer 33 van

maar om snel te kunnen uitrukken werd gedurende de dienst

de A.V.D. in schaal 1:43 nagebouwd aan de hand van

de motor op temperatuur gehouden met een standkachel.

een model van fabrikant Autodromo Putten. Eén van de
Driebergen-Spiders was bij een vriend van Fer, garagehouder
Alexander Vervoort in onderhoud geweest. En een van de
bestuurders van de Rijkspolitie-Spiders in de jaren ’70, oudRijkspolitieman Hans Straub, was ook een bekende van
Vervoort. Het contact tussen Fer en Hans werd gelegd. Hans
die inmiddels met leukemie in een ziekbed lag, was bereid
om samen met Fer op zoek te gaan naar oude foto’s, dia’s,
anekdotes en verhalen uit de ‘goede oude Spidertijd’.

De 92-03-SG wordt aan
de tand gevoeld op circuit Zandvoort.

Hans vertelde: “Begin jaren ‘70 werd ik als jonge wacht-

Al snel werd de 92-02-SG vergezeld door een zusje met het

meester der Rijkspolitie na een verkeerssurveillance-oplei-

kenteken 92-03-SG, deze Spider werd ook rood afgeleverd

ding ingedeeld bij de Surveillance Autosnelwegen, bijge-

en verscheen eveneens op Zandvoort om de rij-eigenschap-

naamd: de ‘Witte Muizen’ of de ‘Porsche-groep’. Deze jon-

pen te kunnen beoordelen. Daarna werd deze ook in een

gen uit Haastrecht dacht goed te kunnen rijden, maar op de

A.V.D.-jasje gestoken en kreeg het nummer 11 (roepnum-

verkeersschool leerden we pas echt motor- en autorijden.

mer Alex 12.11) op de motorkap. Beide Spiders werden ge-

We leerden de grenzen van motor en auto kennen op het

stationeerd in Driebergen.

circuit van Assen, tot de conclusie komend, dat een voertuig
veel meer kan dan gedacht. Hier had niemand last van onze

De Spiders werden uitgebreid getest en ingezet bij de

escapades en fouten.

snelwegsurveillance. De bevindingen werden genoteerd
en teruggekoppeld naar de importeur. In 1973 werden er

Na deze cursus asfaltboenderen, durfden de ‘hoge omes’

weer 3 Spiders geleverd aan de S.A.S., met de kentekens

het aan mij in te delen bij de Algemene Verkeersdienst Drie-

10-70-XA, 10-71-XA en 10-15-XA, alle op kenteken gezet in

bergen. Vervolgens nog veel meer cursussen om van pupil-

januari 1973. Deze 3 Spiders waren in tegenstelling tot de

bestuurder en tweede bestuurder, bevorderd te worden tot

eerste 2 exemplaren voorzien van een hardtop-targa-dak

eerste bestuurder. Dan kreeg je een eigen auto. Zo’n witte

met een ruitenwisser op de achterruit (met verwarming).

Porsche 911, met sportwagenpower en (toen nog) een me-

Het zwaailicht was verplaatst naar de stijl van de hardtop

ga-uitstraling op de overige weggebruikers. Een nieuwe we-

aan de bestuurderszijde. Rechts op de klep van de achterbak

reld ging open, voor mijn co-piloot Piet van Doorn en mijzelf.

was een luidspreker/megafoon geplaatst.
De 92-03-SG - zonder targa-dak

De 10-70-XA - met hardtop-targa-dak

De 10-15-XA - de wagen van Hans Straub
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Maar de A.V.D. sloeg aan het experimenteren op zoek naar

Een leuk detail van de Alfa was, wanneer je ’s avonds op een

goedkopere open wagens. Onze nieuwe auto was wel wit,

parkeerplaats stond - in die tijd waren de autosnelwegen

maar dan bianco, vol Italiaans temperament. Daar stond niet

nog niet verlicht - en je zette alleen het contact aan, met

de door ons verwachte 911, maar een Alfa Romeo Spider

alles wat een controlelampje had, dan was het net Kerstmis,

2000 Veloce. Naast nog twee andere, de 32 en 33 groot

één en al lampjes van verschillende kleuren. Ook van de

aangebracht op de motorkap, getooid met een rolbeugel en

apparatuur, die er voor de Rijkspolitie ingebouwd was.

een targa-dak met vaste achterruit.
Wachtmeester Hans Straub naast zijn dienstauto
de Alfa Romeo Spider 2000 Veloce met het
kenteken 10-15-XA

Onder de auto was een carterbescherming aangebracht,
omdat de motor nogal laag was ingebouwd. Toentertijd had
je bij afslag Zoetermeer op de rijksweg 12 aan de zuidzijde
een nooduitrit. Dit was een stalen afrit/oprit naar Zoetermeer. Aan het begin van die brug, waar de weg overgaat in
de brug, zat een knik. Een knik, die je nauwelijks voelde als
je er met normale snelheid overheen reed. Maar wij hadden
er een sport van gemaakt om die afrit op te rijden met een
zo hoog mogelijke snelheid en uiteraard in het donker. Nu
was het de kunst om op het juiste moment net voor die knik
vol op de rem te trappen, zodat de Alfa enorm naar voren

Nummer 34 werd de mijne: de 10-15-XA, roepnummer Alex

dook. De keienvanger kwam hierbij op het asfalt, waardoor

12.34. Deze Alfa was een ‘vervolg-experiment’ op de test-

je een vonkenregen trok van enkele meters; een prachtig

Spiders 10 en 11. Die waren niet voorzien van een ‘targa-

gezicht in het donker. Helaas moesten we na verloop van

dak’ en werden daarom niet geschikt genoeg bevonden

tijd de schade aan de carterbeschermer bij de garage ver-

voor het surveillancewerk op de snelwegen.

antwoorden. Die beschermer was uiteindelijk zo dun geworden, dat die vlijmscherp werd; wij wisten natuurlijk van

Als autoliefhebber met respect voor de techniek, reden wij

niets. Alles liep gelukkig met een sisser af.

de Spider vanaf koude motor altijd eerst warm. Dat wil
zeggen: de eerste 15 kilometer reden we heel rustig, om
daarna het gaspedaal te beroeren, waar een gaspedaal uiteindelijk voor gemaakt is.
We kenden eigenlijk maar twee standen van het gaspedaal:
open en vol open. De toerenteller ging regelmatig richting
rood. Daar aangekomen bleef de meter in het rood hangen,
ondanks een dalend motortoerental. We moesten met hangende pootjes naar de garage voor reparatie en een preek.
Ons excuus was, dat het gekomen was door het remmen op
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de motor na terugschakelen; onze remlichten zouden het

Wij waren inmiddels gehecht geraakt aan die Spider, maar

overige verkeer maar verwarren. Twee keer per dag in de

na een jaar moesten we toch afscheid nemen. Er stond voor

werkplaats voor dit euvel, maal drie auto’s werd toch wat

ons toch een Porsche klaar. Hun grootste voordeel was, dat

te gortig en zo werd er een ander type toerenteller gemon-

er nu wel met een hogere snelheid achteruit gereden kon

teerd! Niemand kon nu zien of wij de toerenteller in het

worden, voordat de auto instabiel en heet werd. De Spi-

rood jaagden. Wat een heerlijk gegrom van die 2 liter motor,

der kon venijnig zijn in zijn grensgebied. Toen waren er nog

daar genoten we met volle teugen van. Wij hoefden niet

geen matrixborden, die de maximale snelheid aangaven in

meer naar de garage, dus ‘racen’ maar en na een rustige

geval van file of ongeval. We reden snel achteruit over de

koude start werd alles, maar dan ook echt werkelijk alles,

vluchtstrook, met de co-piloot staand in de auto, om met

uit die motor gehaald wat er in zat en verbluffend hoe die

armgebaren aan te geven, vooral toch langzamer te rijden.

motor zijn werk deed. Echt fantastisch, niet kapot te krijgen,

Na m’n Porsche ging ik bij de A.V.D over op de krachtiger

wat er ook geprobeerd werd. Omdat we nu eenmaal bij de

Range Rover en de Mercedes-Benz 190E voor de snelweg-

Porsche-groep wilden horen en ….niet bij de Alfa Romeo-

surveillance. Een ernstig ongeval maakte een eind aan m’n

groep!!?

loopbaan in Driebergen.
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De Spider werd ontdaan van apparatuur en bestikkering

gesprek met Pon waarbij hij hoog opgaf over de rijkwaliteiten

en verkocht. Enkele jaren geleden zag ik één van de latere

van de Spider en ook nog eens de lagere prijs van de Alfa

eigenaren in Gouda met ‘mijn’ 10-15-XA Spider rijden. Vast

Romeo ten opzichte van de Porsche ter tafel bracht. De

niet zoals wij toen deden, maar met meer liefde voor zijn

Spider 2000 Veloce kostte in 1971 nieuw rond de fl. 18.000,=

techniek en een hem onbekende (?) historie. Ik heb zoveel

(€ 8168,-). De 911 Targa die de A.V.D. toen gebruikte werd

rijplezier gehad in deze auto, dat ik overwoog om privé ook

voor fl. 21.366,= (€ 9695,=) geleverd.

een Alfa Romeo Spider aan te schaffen. Helaas is het daar
nooit van gekomen. Een vergeten beslissing, waar ik nog

Waarschijnlijk heeft Pon wat water bij de wijn gedaan, want

spijt van heb.”

nog vele jaren reden de A.V.D.-ers in de verschillende versies
van de Porsche 911. Andere onderdelen van de politie waren

Hans Straub schreef ons zijn verhaal tijdens een chemokuur

– om redenen - minder kieskeurig, vooral de Groep Onopval-

in het ziekenhuis. Deze kuur mocht niet meer baten, het

lende Surveillance (G.O.S.) gebruikte zowat elk merk, zolang

gevecht tegen de leukemie kon Hans niet winnen. Helaas

het volgens de rijksregels maar niet buiten-Europees was.

overleed Hans in juli 2005.

Zo werden er Audi’s, Opels, Fords en Volkswagens gebruikt
maar ook Alfa Romeo’s, zoals een Alfetta 2000 (kenteken

Bewust mislukt

31-TH-30) en een 2000 Berlina (kenteken 28-GX-08).

Nu worden de files en de verkeersinformatie via matrixborden aangegeven, maar in de jaren ’70 deed de politie dat
met armgebaren, staand in de auto en achteruitrijdend over
de vluchtstrook, zoals Hans Straub in zijn verhaal al vertelde.
Hier kwam het enige minpuntje van de Spider naar voren,
want een aluminium motorblok de hele dag op temperatuur houden en met veel toeren achteruitrijden op de vluchtstrook zijn niet de ideale bedrijfsomstandigheden die je kunt
bedenken voor een Coda Tronca. Er werden dus wat motoren
opgeblazen. Eigenlijk was het van de A.V.D. ook helemaal
niet de bedoeling dat de proef zou slagen, men wilde de
Alfa Romeo’s niet, men wilde Porsches, maar dan wel voor
een lagere prijs. De Alfa’s werden dan ook vakkundig over

Niet alleen op de Nederlandse snelwegen kwamen we Alfa

de toeren gejaagd, zodat er geen twijfel over kon bestaan,

Romeo Spiders tegen in politiekleuren, maar ook in de regio

er moest bij de A.V.D. altijd met Porsches gereden worden,

Amsterdam. Bij de Verkeersdienst van de Amsterdamse

die waren het betrouwbaarst.

Gemeentepolitie werden in 1978 tenminste 3 Spiders in
gebruik genomen voor ringbaansurveillance en filebeveiliging.

De Spiders en ook de andere geteste auto’s – o.a. de Triumph

Ze hadden de kentekens: 91-UP-37 (wagen nummer 31),

TR6 en de FIAT 124 Spider – werden door commandant Vogel

82-UN-54 (wagen nummer 32) en 06-XP-42 (wagen nummer

met name gebruikt om Porsche-importeur Pon onder druk

33). Later (1980) was er nog een wagen met nummer 31,

te zetten om de prijs te drukken. Vogel kreeg meerdere

deze had het kenteken FV-52-VL. Nog voor de eerste levering

keren de vraag van de Rekenmeesters van de Algemene

was er ook een Spider 2000 Veloce die geen nummer had,

Inspectie en van het Ministerie van Justitie of het nou wel

de wagen met kenteken 15-HG-08 (bouwjaar 1975).

zo noodzakelijk was om de dure Porsches voor zijn dienst te
gebruiken. Met als drukmiddel de andere auto’s probeerde

De Amsterdam-Spiders hadden een afwijkend uiterlijk van

hij de aanschafprijs van de Porsches bij Pon naar beneden

de Driebergen-Spiders. Ze waren in ieder geval alle voor-

te krijgen.

zien van een targa-hardtop, met ruitenwisser achterop en
achterruitverwarming. Het zwaailicht was evenals bij de

Vlak na de levering van de Alfa Romeo’s liet commandant

Driebergen-Spiders gemonteerd op de stijl van de hardtop.

Vogel zich in een Spider door een van zijn wachtmeesters

Ze waren aan de voorzijde eveneens voorzien van 4 twee-

naar een afspraak bij Porsche-importeur Pon brengen.

tonige sirenes. Verkeerszondaars konden worden gestopt

Daar aangekomen gaf hij zijn chauffeur opdracht de Spider

door middel van lichtbakken voor- en achterop. De voorbak

pontificaal voor de hoofdingang te zetten. Vogel ging in

met ‘Stop Politie’ in spiegelbeeld, was ontsierend ingezaagd
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in de aerodynamische Pininfarina-neus, in het loze stuk

rijden bleken onvoldoende voor een langduriger inzet. Twee

voor de radiateur. Achter was deze bak aangebracht boven

van de Amsterdam-Spiders zijn wellicht later nog gerestau-

de kentekenplaat. Op het kofferdeksel was een megafoon

reerd.

geplaatst om verkeersdeelnemers te kunnen waarschuwen.
Niet alleen Alfa Romeo legde het tegen Porsche af in de strijd
Ook wat kleurstelling betreft weken de Spiders van de Am-

om auto’s te mogen leveren aan de A.V.D. In 1984 denkt

sterdamse Gemeentepolitie en de Driebergense A.V.D. van

BMW een voet tussen de deur te hebben met de levering

elkaar af. De wagens hadden een witte basis, de neus was

van twintig 323i’s uit de E30-serie. Maar ondanks technische

rood, tot aan de motorkap. Op de motorkap was ter hoogte

aanpassingen – onder andere aan bak en koeling - strandt

van de radiateur in zwart de tekst ‘POLITIE’ aangebracht.

BMW letterlijk en figuurlijk. De 3-series krijgen de weinig

Eveneens op de motorkap het nummer van de wagen in

vleiende bijnaam ‘Klote Karren Zonder Vooruitzicht’ mee,

zwart. In tegenstelling tot de Driebergense versies, hadden

een vrije interpretatie van de kentekenserie KK- -ZV. Achteraf

de Amsterdamse versies geen rode deur, maar een rode

wil een enkeling van de Verkeersdienst wel toegeven dat de

baan vanaf de voorwielkast tot aan de achterzijde en op de

BMW’s kapot móesten ten faveure van de Porsche!

dorpels was een rood/witte baan aangebracht.
De Amsterdamse Spiders deden vooral dienst in de surveillance op de ring rond de stad. De rijvaardigheidstrainingen
van de Amsterdamse agenten werd gedaan op Zandvoort en
stonden onder leiding van een instructeur van het Bureau
Vorming en Instructie (B.V.I.).
Net als bij de A.V.D. in Driebergen hebben ook de Spiders van
de Gemeentepolitie Amsterdam niet lang dienst gedaan. De
te zware belasting en de ontbrekende koeling bij achteruit-
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Zuinig en
een(d)voudig
Politie nieuwe stijl – door Theo Kuipers

AMSTERDAM, woensdag 26 maart 1980
De Verkeersdienst van de Amsterdamse politie gaat ook haar

gelegd. De bemanning van de surveillancewagen hoeft nu

steentje bijdragen in het kader van de benzinebezuiniging.

alleen nog maar de knop van de camera in te drukken in

Met ingang van aanstaande dinsdag zullen daarom de

plaats van het gaspedaal.

Ringwegsurveillance worden vervangen door auto’s die niet

Bovendien is gebleken dat de wagens uitermate geschikt

zoveel benzine slurpen, namelijk de Lelijke Eend. De eerste

zijn voor de filebeveiliging. De politieman heeft nu een beter

van een reeks Citroëns die de politie heeft besteld, was

uitzicht”, aldus de heer Van Beek. De wagens zullen met

gistermiddag al op de Ringweg in actie. Initiatiefnemer van

ingang van komende dinsdag (01 april 1980) de weg op

deze bezuinigingsactie is de inspecteur G.A. van Beek.

gaan.

“Van alle kanten hoor ik niets anders dan dat er bezuinigd

Ook rond de evenaar is er een Alfa Romeo Spider gespot

moet worden. Ook wij als politie hebben gemeend hier

in politiedienst en wel in Marokko. De donkergekleurde

iets aan te moeten doen. Onze gedachten gingen dan ook

Spider was in dienst bij de Gendarme Royale.

onmiddellijk uit naar de benzine-slurpende Alfa Romeo’s
die doordat zij vaak snel moeten accelereren, nogal wat
verbruiken”, aldus de inspecteur. Besloten werd om een
aantal Citroëns 2CV te bestellen.
Camera
“Met deze nieuwe wagens waarvan het benzineverbruik
ruim 300% zuiniger is, kunnen we uiteraard de snelheidsovertreders niet zo makkelijk meer de baas. De surveillancewagens zullen daarom met een standaard camera worden

Tekst: Fer Akkermans/Dirk Bos en bronnen foto’s: diverse websites

supersnelle Alfa Romeo’s die onderdeel uitmaken van de

uitgevoerd zodat de snelle rijders op de foto worden vast
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waterpomp vervangen
een koud kunstje?

Zoals ik recent op onze site in de ‘Coda Tronca groep’ al heb

De uitdaging

gemeld, was onze 1977 Spider afgelopen jaar niet geheel
lekvrij. Niet heel zeldzaam in deze leeftijdscategorie, ehhh
voor Spiders wel te verstaan…
Het koelvloeistofverlies nam toch wel dergelijke proporties
aan, dat we besloten in het Coronajaar wat dichter bij huis
te blijven met onze Bella. De waterpomp bleek de grote

Zoals je op bovenstaande foto’s kunt zien, maakt op de Spica

boosdoener. Aangezien we een warme slaapplaats voor

pomp de radiateurslangaansluiting een horizontale knik naar

onze Bella hebben, besloot ik zelf de uitdaging aan te gaan.

‘9 uur’ om de Spica constructie op de kop van het motorblok
te houden.

Op zich is het vervangen van een waterpomp op een
Nordmotor geen gecompliceerde klus. In grote stappen:

Door die aansluiting (zie tap-eind en gietrand in rode cirkel

koelsysteem aftappen - dynamo los- radiateur eruit - water-

op de foto hieronder) weg te slijpen, zou dit de weg vrij

pomp eraf - nieuwe erop en in omgekeerde volgorde alles

maken om een EU pomp te monteren. Alle waterpomp

weer monteren.

aansluitingen op het blok komen verder volledig overeen.
P.S.: ‘4’ geeft de locatie van de waterpomp aan.

Onderstaand avontuur is een handig routeboek als je zelf
je waterpomp op een Nordmotor wil vervangen, maar mijn
geval is zoals je zult lezen wel iets gecompliceerder. Wanneer
je namelijk een dubbelnokker hebt die met Spica injectie is
afgeleverd (USA types), ligt dat iets gevoeliger. Vooral voor
de portemonnee…
Destijds is onze USA tweeliter na import uit de VS weer
teruggebouwd naar Europese specificaties, inclusief dubbele
Dellorto carburateurs. Nu de ruim 40 jaar oude waterpomp
afgelopen seizoen niet alles meer binnen kon houden,
stond ik voor een klein dilemma: of een (zeldzame en
dure) originele ‘Spica’ waterpomp monteren of proberen
of de gewone ‘Europese’ waterpomp ook gemonteerd kon
worden. De Spica installatie zat er toch niet meer op. Spoiler
alert! Zo’n pomp past inderdaad, maar vereist een beetje
‘A-team’ modificeren.

Zo gezegd, zo gedaan. Dus de stoute schoenen en Alfarode
overall aangetrokken. Voor 7 tientjes een standaard waterpomp aangeschaft (inclusief pakking) plus nieuwe slang
richting radiateur en de dunne slang die naar het thermostaathuis gaat. Verder een pakking voor de toerenteller aansluiting en pakkingpasta.
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Voordat ik de boel begon te demonteren heb ik het onvolprezen internet nog even afgestruind en kwam op een Amerikaanse site www.alfabb.com/threads/water-pump-replacement-for-newbies.169116 terecht waar de demontage van
een waterpomp (met foto’s!) werd beschreven. Dat heeft
me ook geholpen om onderstaande stappen te doorlopen.

Aftappen
Als eerste heb ik het koelsysteem afgetapt door de onderste
radiateurslang los te koppelen. Zorg dat de kachelschuif op

De twee onderste moeren waarvan je er één op de foto

het dashboard helemaal open staat en de radiateurdop eraf

tussen de bagger kunt zien, zijn degenen waarvan we de

is. Pas op, er komt een liter of acht nattigheid uit! Vervolgens

tapeinden moeten verwijderen om de pomp langs de kruk-

de bovenste slang van de radiateur ook gedemonteerd.

aspoelie te krijgen. Bij montage ga ik ze vervangen door
twee M6x25 mm bouten met elk een platte (veer)ring.

Demontage van de radiateur:
l

l

De tapeinden heb ik verwijderd door op elk tapeind twee

maak de moeren van het ventilatorhuis los (10 mm)

moeren op elkaar vast te draaien en vervolgens de achter-

en hang de kap over de ventilator/waterpomp,

ste moer met een steeksleuteltje los te draaien. Gelukkig

maak de twee bouten aan de bovenkant van de radiateur

kwamen de tapeinden zonder veel wrikken los. Mocht dat

los die door de trillingsdempers lopen. Vervolgens kan de

niet lukken wordt het stoken denk ik. Stalen tapeinden in

radiateur rechtstandig omhoog worden uitgenomen.

aluminium blok is altijd leuk.
Nu de twee onderste tapeinden zonder veel tegenstribbelen

Nu de radiateur eruit is, kun je hem meteen even doorspoelen

loskwamen, dacht ik dat de pomp nu wel vrij zou komen.

en de koellamellen met een luchtpistool schoonblazen.

Helaas…

Verwijder de dynamo:
l

koppel de stroomaansluitingen op de dynamo los,

l

maak de spanbout van de dynamoriem op de
dynamo los,

l

draai de onderste scharnierbout van de dynamo eruit.

Verwijder de ventilator van de pomp
Voor deze actie heb ik het Alfa-hart (met pijn in mijn hart,
ook al is het maar tijdelijk) gedemonteerd. Nu kun je gemakkelijk door de neus (de radiateur is er ook uit), de vijf 10 mm
bouten van de ven schroeven. Op de ventilator zit een metalen ring waar de bouten (met ringetjes) doorheen gaan.
Verwijder nu eerst de toerentellerkabel. Bij mij lukte dat niet,
dus heb ik hem op een later tijdstip pas kunnen verwijderen.

Ten slotte de incontinente waterpomp verwijderen!
De moeren hier zijn voornamelijk 10 mm, echter twee 11
mm moeren aan dynamozijde. Sommige kunnen met een

Omdat de aandrijving van de mechanische toerenteller

(lange) dopsleutel worden verwijderd, maar andere zullen

(wormwiel, zie foto hierboven) uit het motorblok steekt,

met een smalle steek/ringsleutel moeten worden gedaan.

moest er nog een truc worden uitgehaald. Daarom heb ik ook

De waterpomppoelie en de geleidenok voor de Spica-riem

de meest linkse, lange tap uit het blok moeten verwijderen

zitten aardig in de weg. Maar omdat de radiateur eruit is,

(zie rode cirkel volgende foto). Dit heb ik met een griptang

kun je er voorlangs aardig bij.

gedaan. De griptang geplaatst halverwege de tap (tussen
motorblok en vrij getrokken waterpomp).
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Halverwege zit geen effectief schroefdraad dus kan beschadiging geen kwaad straks bij hermontage. Voor Alfisti met
een Spider met elektronische toerenteller is deze laatste
handeling dus niet nodig! Daar steekt een as slechts één
centimeter uit het blok.
Als je ze alle drie hebt verwijderd, kun je nu voorzichtig de
waterpomp met de klok mee rond het wormwiel verdraaien
en losnemen. Nu is de waterpomp eindelijk helemaal vrij!
Op onderstaande foto de locatie van de uitgedraaide tapeinden. De plaats van de langste is rood omcirkeld.
Voor we kunnen gaan monteren, eerst ter voorbereiding:
l

de toerentelleraansluiting van de oude waterpomp
overzetten, met nieuwe pakking/pasta, op de
nieuwe waterpomp,

l

de aluminium flens (dikte 1,5 cm) van de oude 		
waterpomp afzagen. Deze afstand moet overbrugd
worden om de ventilator vrij van de dubbele krukaspoelie
te laten draaien. Zie de 3 foto’s hieronder; resp. oude
pomp, zaagsnede en nieuwe pomp. De flens moet
wel exact overal even dik zijn anders gaat de ven straks
slingeren…

Het schone blok is het resultaat van heel voorzichtig de
oude pakking afsteken en verder de boel goed ontvetten
(met remmenreiniger bijvoorbeeld). Ook rond de tapeinden
alle ontucht goed verwijderen en voorkomen dat je het
oppervlak van het zachte aluminium blok beschadigt.
Om plaats te maken voor de nieuwe ‘EU’ waterpomp moet
nu dus een deel van het gietstuk/steun tussen waterpomp
en krukaspoelie worden verwijderd.
Met een kleine haakse slijper kon ik eenvoudig een deel van
de kam wegslijpen. Pas op, tijdens de slijpwerkzaamheden

Nu kan de waterpomp eindelijk gemonteerd worden. Ik

heb ik een metalen pijpje om het wormwiel gedaan om

heb voor alle zekerheid niet alleen een nieuwe pakking

beschadigingen bij uitschieten te voorkomen. Tevens het

gebruikt maar ook nog vloeibare pakking om mogelijke

gaatje direct onder het wormwiel afgesloten. Dit is een

krassen/oneffenheden op het blok te vullen. Daarbij heb ik

oliedoorvoer naar het blok.

één zijde van de waterpomppakking met Loctite vlakkenafdichting (MR5923) dun ingesmeerd en aan motorblokzijde

Verder heb ik zoveel mogelijk stukken karton gebruikt om

vastgedrukt. Vervolgens het contactvlak van de waterpomp

de rest van de motorruimte af te schermen tegen aluminium

ook dun ingesmeerd. Daarna de waterpomp rond het worm-

slijpresten. Gebruik geen doeken rond de slijpplaats want die

wiel in positie gemanoeuvreerd en vervolgens éérst het

kunnen om de slijper slaan!

lange tapeind met griptang tussen waterpomp en blok weer
vastgedraaid.

Op de volgende foto kun je goed de slijpranden zien waar
het gietstuk is weggehaald. Controleer met de nieuwe

De onderste, korte tapeinden (zie volgende foto, gele cirkel)

waterpomp erop gedrukt, of er nu ruimte is om de onderste

nu vervangen door M6x25-bouten met veerringen. Ik ben

radiateurslang en slangklem te monteren zodra straks de

een beetje voorzichtig met het vastdraaien van stalen

waterpomp weer vastzit.

bouten in een aluminium blok, dus draai de veerringen bijna
plat. Dat moet genoeg zijn.
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Leg daarbij een doek op/rond het ontluchtingsgat om
spetterbende te voorkomen,
l

draai de ontluchtingsbout vast,

l

vul nu de radiateur verder af en ook het expansievaatje
tussen ‘min-max’,

l

draai beide doppen vast en laat de motor op bedrijfstemperatuur komen zodat de thermostaat opengaat en
koelvloeistof door de radiateur gaat stromen,

l

laat vervolgens de motor weer afkoelen en check of 		
de radiateur nog vol is en controleer de aansluitingen
op eventuele lekkages.

Zodra alle bouten en moeren (9 stuks totaal) weer vastzitten

Noot: koelvloeistof verdampt nauwelijks dus wrijf de

(ik heb veerringen gebruikt en deze op spanning gezet) kan

aanwezige vochtplekken na het afvullen eerst goed droog

het verdere afmonteren gebeuren:

voor je gaat testdraaien. Anders lijkt alles te lekken zodra

l

schroef de toerentellerkabel op de waterpomp,

de motor begint te trillen en draaien. Ik dacht zelfs dat mijn

l

installeer de dynamo opnieuw en span de riem

radiateur lek was, maar het waren enkele vloeistofdruppels

(niet kei-strak, het is geen vioolsnaar),

die bij afvullen in de lamellen terecht waren gekomen.

l

l

l

sluit vervolgens de verwarmingsslang en de bypassslang aan (bovenste twee van de waterpomp) terwijl

Terugkijkend is dit geen klus om te doen wanneer je weinig

we daar nog ruimte hebben voor een steeksleutel,

tijd hebt. Het is geen achternamiddag klusje. Zelf heb ik de

nu kunnen we de ventilator erop zetten. Vergeet de

klus uitgesmeerd over een vijftal dagen/dagdelen. Sigaar in

‘spacer’ niet; de 1,5 cm flens die we van de oude pomp

mijn hoofd en prutsen maar. Voor het schoonmaken van het

hebben afgezaagd. Evenals de ring die de plastic

blok heb ik serieus de tijd genomen nu ik er toch goed bij

ventilator beschermt voor de metalen boutkoppen,

kon. De Spider is geen centimeter van de grond geweest,

hang vervolgens eerst het ventilatorhuis los over de

overal kon ik van boven goed bij.

ventilator VOORDAT je de radiateur installeert.
l

l

l

l

l

de radiateur heeft een rubberen montagepunt aan de

De motorkap heb ik ook de gehele klus gewoon in zijn steun

onderkant waar hij in valt en de twee bovenste trilling-

laten rusten. Demonteren is alleen maar een overbodig

geïsoleerde bouten,

priegelkarwei naar mijn mening.

bevestig de onderste radiateurslang en draai de
klemmen vast,

Ik betoog niet dat bovenstaande aanpak de enige juiste

maak de ventilatorbehuizing weer vast aan de vier

methode is; het is slechts een mix van procedures uit

tapeinden op de radiateur,

diverse papieren en digitale bronnen. Voorlopig is Bella al

bevestig de bovenste radiateurslang en draai de

weer honderden kilometers lekvrij en loopt ze weer als een

slangklemmen vast,

zonnetje.

vergeet niet de radiateuroverloopslang weer aan het
koelvloeistofvaatje te bevestigen.

Al met al is deze klus me niet tegengevallen en heb ik geen
speciaal gereedschap nodig gehad. De haakse slijper was het

l

controleer of ook de dop van het expansievaatje eraf is,

l

zorg dat de kachelschuif helemaal open staat (was nog

l

l

l

meest exotische stuk gereedschap. Zo heb ik ons Spidertje
ook weer wat beter leren kennen. Quality time met Bella!

zo, neem ik aan),
Technische
gegevens

Mochten er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen we wat

verwijder
of ’los’ de ontluchtingsbout
op/naast
het
Bouwjaar
: 1984
Gewicht : 895
kg
Motor
:
4-cil.
boxer
Top
:
180
km/uur
thermostaathuis die op de foto hierboven wordt getoond,
Inhoud : 1489 cc
0-100
: 8,5 sec
vul de radiateur
met koelvloeistof
de vloeistof
het
Kleppen
:8
Productietot: 400
exemplaren
Vermogen
: 105
6000 t/m
niveau van
depkontluchtingsbout
bereikt,

mij betreft op het forum verder van gedachten wisselen.
Ciao Gaico

Prijs
1984
Frankrijk
was 79.892
Ffr. datdraaien
was 3300om
Ffr. meer
laatinnu
eeninpaar
seconden
de motor
dan de niet ‘Balocco’ uitvoering met deze motorisering.

Tekst en foto’s: Gaico Hofstra

Vul nu het systeem weer met koelvloeistof:

eventuele bellen nog uit het koelsysteem te krijgen.
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Wat u ook rijdt, bij de KNAC
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te bieden
voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.
Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl

spinneNwebben

hersenspinsels over afkickverschijnselen
Nondejus... inderdaad, nee de jus. Geen agenda, geen ritten.

Daar ging mijn beeld: in de Spider, wapperende manen,

Nou, die corona, schijt aan ingeblikte sardines in koekblikjes

zo’n vestje gemaakt van stoelhoezen van bont uit de jaren

op wielen. U snapt het al: totaal klaar met de sjit! De grootste

‘70, Jezusslippers met geitewollen sokken op het gaspedaal,

lol van het dakloos zijn vind ik het kuddegedrag met achter-

gassend de wereld redden.

volgingswaanzin, heerlijk met een groep gelijkgezinden
prachtige natuur voorzien van een mix van uitlaatgas, lawaai

Het werkt voor mij niet: na enkele dagen vega flikkerde ik

en Italiaan schoon.

in de avond voor de buis de frietpan aan om frikadellen en
kroketten te consumeren tegen de afkickverschijnselen... tja,

U mag gerust weten: ik heb afkickverschijnselen. Zelfs met

dan maar kalend in de Spider...

het idee gespeeld om het nutteloos duur speelgoed in te

Terug naar ons merkje: ik heb de laatste maanden dus zeer

ruilen op een P.C. Hoofttractor. Ja, hoe kom je daar nou bij?

weinig gereden. Na de grote Arie-truc staat ze wat te simpen

Van mijn nieuwe werkgever kreeg ik een Yanktank als da-

in haar verwarmde garage. Baasje ging uit coronaverveling

gelijks vervoer, een Jeep Cherokee. Dat ding rijdt lekker, het

een caféracer bouwen. Even de aandacht naar lekker frutten

lijkt wel een Alfa Romeo... wtf!... Giulia onderstel, Magneti

in een wolk van olie- en benzinedampen.

Marelli turbodiesel... Italiaans met een Trump outfit.
Maar inmiddels is dat projectje klaar, en begint het ‘ragnateIn de 60’er jaren was de wereld omgekeerd: prachtig

le’-gevoel te kriebelen. De zon komt er weer bij, dak open...

Italiaans spul kreeg een machtig Amerikaans blok onder de

andiamo! Ik wil weer rijden met het Register, elkaar ontmoe-

kap, prachtige creaties als DeTomaso, Bizzarrini en Iso Grifo

ten, het weer geopend terrasje pakken, niet wachten op het

en ga zo maar door. Nu: de wereld is op zijn kop, automotive,

lustrumfeest, maar volop genieten in een samenleving die

maar ook dagelijks.

terugkeert naar normaal...
Een tijdje terug besloten

In gedachten verzonken loop ik de garage binnen waar Bella

wij vanwege het mi-

stil staat te verstoffen. Ik neem mijn stofdoek en begin ge-

lieu vega te gaan leven.

concentreerd de enkele stofkorrel te verwijderen. Vervolgens

Idealistisch,

niet

de meditatieve bewegingen om lichaam en geest terug te

realistisch. Het blijkt dat

maar

brengen in een staat van volledig bewustzijn, ademhaling

de soja-industrie zorgt

en beweging in balans, wax in, wax out. Het laatste stofje

voor de ontbossing van

is verdwenen, in gedachten druk ik op de knop, langzaam

het tropisch regenwoud,

draait het staal van de gagaredeur hemelwaarts, de poort

en het produceren van 1

openend naar het zonlicht wat schittert op het natte weg-

vega maaltijd 5 tot 6 x

dek... nat?... Ja hoor, weer hetzelfde liedje, dicht die deur.

meer belastend is voor

Mij niet meer bellen, ik heb er gewoon een droge lap van

het milieu dan je dage-

gekregen...

lijks stukje vlees!!! Mijn

Ciao, Frederico

droom van de terugkeer
van een volle haarbos,
immers: bijna alle mensen met een alternatieve levensstijl zijn getooid met een
woeste haarbos, woeste baarden, haar wat overal uitgroeit,
zelfs de dames zijn behaard (ik ken er een aantal, nou, het is
de terugkeer naar de Neanderthaler).
Wat gooeed! zo’n Spider.
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alfagekkie
Even voorstellen: Spider Register-lid 2829, Bas Neijenhuis uit Melissant

In Spiderama 116 - van afgelopen december - zag ik op de

De aanwijzingen die Bas mij telefonisch had doorgegeven

bekende rode pagina met nieuwe leden dat een zekere Bas

volgend, kwam ik op een grindpad waar ik al gelijk een

Neijenhuis uit Melissant lid was geworden van ons Regis-

dubbele garage met Alfa-embleem op de gevel zag. Ervoor

ter. Nu ligt het dorp Melissant op slechts tien kilometer af-

stond de zwarte 916 Spider, zodat ik mijn 1750 TBi er mooi

stand van onze woning in Middelharnis op ons mooie eiland

naast kon parkeren.

Goeree-Overflakkee, voor sommigen nog wel bekend van
de Alfa Romeo Spider Register-rit Giro di Goeree-Overflakkee

Bas heette mij welkom en begon te vertellen over zijn passie

van enkele jaren terug.

voor auto’s, motoren (een Aprilia 68 cc racemonstertje dat
maar liefst 20.000 toeren kon draaien en met een ingewik-

Via onze secretaris Boudewijn Custers heb ik Bas Neijenhuis’

keld verhaal over powerband en terugloop van lucht/benzi-

e-mailadres achterhaald om met hem in contact te komen

nemengsel in de uitlaat) en natuurlijk de Spider.

voor een stukje ‘Even voorstellen’ voor de Spiderama. Zijn
mailadres was al veelbelovend namelijk alfagekkie@(......).nl

Bas was al lid van de SCARB, maar sinds vorig jaar is hij ook
lid van ons mooie Spider Register. Hij had gelijk al een klik

Bas mailde mij terug dat hij inderdaad wel een Alfagekkie

met onze webmaster Floris Boonstoppel. Dat kan ik wel

is, aangezien hij, afgezien van zijn huidige derde 916 Spider,

begrijpen, immers beiden hebben een 916 en zijn zeer

ook twee 33’s heeft gehad (een 1.3 en een 1.7 SportWa-

geïnteresseerd in techniek. Bas voorziet onze website ook

gon), een 145 1.6 Twin Spark, een 146 1.9 jtd, tweemaal

van nieuwtjes en foto’s over zijn 916 Spider.

een 164 3.0 V6 (een handgeschakelde en een met een automaat), een 156 2.0 Twin Spark en een handgeschakelde 166

De eerste aandacht gaat natuurlijk uit naar deze Spider. Het

2.5. Dat is een indrukwekkend lijstje.

betreft een zwarte 2.0 Twin Spark met zwart lederen bekle-

Hij schreef ook dat hij weinig tijd had om een artikel te

ding en prachtige Zender Siena velgen.

schrijven en mij liever uitnodigde om wat te babbelen over

‘Drie jaar geleden heb ik hem in Groningen gekocht’, ver-

de Alfa’s en in het bijzonder de 916 Spider.

telde Bas. Twee nummerborden van een oude 916 die hij
voor € 400,- voor onderdelen had gekocht erop geschroefd

Op een avond in mei ben ik met mijn 939 Spider lekker met
de kap open naar Melissant gereden. Fijn dat dat na zo’n
koude periode ook ’s avonds weer eens kon.
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en op naar huis!

In die afgelopen jaren heeft Bas het internet afgestruind
naar allerlei onderdelen die hij van over de hele wereld
haalde. Bas vindt het technische vlak, zeker op het gebied
van wegligging, het allermooist. Zo kocht hij allerlei stangen
om het chassis nog stijver te krijgen, andere dempers, veren,
enzovoort.

Op klinkertjes en bij richels in de bebouwde kom voel je hoe
het verlaagde en verstijfde onderstel weinig vergevingsgezind is, maar op het rechte stuk rijdt hij heel comfortabel.
Dan vraagt Bas onverwacht: ‘Heb jij last van nekklachten,
Wim?’ Na mijn ontkennend antwoord zie ik een rotonde opdoemen en gaat Bas glunderen. ‘Hard rechtdoor rijden kan
iedereen en daar is geen lol aan, maar zo hard mogelijk
Door tijdgebrek heeft hij de montage uitbesteed aan Arie, de

door bochten profiterend van een perfecte wegligging, daar

huidige eigenaar van Autobedrijf C. van Hernen in Rockanje.

doe ik het voor!’En hij gooit de Spider de volledige rotonde

Cees van Hernen is in 2017 overleden en zijn autobedrijf was

rond met een snelheid die je niet voor mogelijk houdt. Ik

toen al 27 jaar Alfadealer en zijn opvolger Arie was destijds

zit vastgeplakt tegen het rechterportier, maar voel mij niet

zijn chef-monteur.

onveilig. Zonder enig gekerm van de banden gaat de Spider
als over rails door de bochten. ‘Dat kan natuurlijk nog veel

Juist vandaag heeft Bas zijn Spider opgehaald met een au-

harder hoor, maar nu heb je een indruk van mijn passie voor

to-ambulance en eerst professioneel laten uitlijnen. Daarna

wegligging en techniek’.

mocht hij van Bas pas de weg op. Over alle technische aanpassingen hoopt hij in het septembernummer van Spidera-

Bij zijn woonhuis aangekomen blijkt vriendin Elly ook thuis

ma een artikel te kunnen wijden.

te zijn gekomen na een wandeling. Die twee blijken elkaar
wel gevonden te hebben, want ook Elly is behept met een

Tijd om samen met de 916 een proefrit te maken. Met de

passie voor snelle auto’s. Na jarenlang motor te hebben

Ragazzon dempers klinkt hij lekker maar beschaafd. ‘Daar

gereden heeft zij nu sinds twee maanden een strakke grijze

moet nog een spaghettispruitstuk op en nog wat wijzigin-

Audi TT S-line Roadster en een zwarte BMW 1-serie cabrio.

gen’, vertelt Bas terwijl zijn staart in de wind wappert. Op-

Ook Elly houdt van sturen en een superieure wegligging

vallend hoe weinig rijwind je met de kap open in zo’n 916

dus ook bij deze wagens zijn de nodige modificaties door-

vangt.

gevoerd.
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Met passie werken
aan schitterende klassiekers!

De ervaren Alfa-specialist

Bent u de trotse bezitter van een Alfa Spider?
Of van een andere Alfa Romeo of Lancia?
Geef dan uw auto in onderhoud bij Auto
Roméo in Nootdorp. De specialist met meer
dan zestig jaar Alfa-ervaring.

Jan www.lavialla.it
Steutel is een tikje ongewoon, runt zijn garagebedrijf,
last, onderhoudt, restaureert, koopt en verkoopt
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• Nieuwe en gebruikte Italiaanse auto’s

Provincialeweg Zuid 13
4286 LJ Almkerk
0183 40 10 66
06 531 50 508
info@steutel.com
www.steutel.com

Auto Roméo: voor Alfa Romeo, Lancia
en soms een Fiat!
Gildeweg 10, 2632 BA Nootdorp
Telefoon 015 310 66 57
Mobiel 06 5316 29 30
Fax 015 310 52 98
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Naast deze cabrio’s zie ik op de brug nog de vorige 916 Spi-

Ik neem afscheid van deze petrolheads die jullie vast en

der staan, die nu als donorauto dienst gaat doen. ‘Zo weet

zeker bij komende clubevenementen gaan ontmoeten.

ik zeker dat ik bumpers en spatborden op voorraad heb’,
vertelt Bas.

Mijn mobiel had ik bij me om dit gesprek op te nemen

Wellicht vervangt hij de zwarte stoelen en bekleding van

en tevens een notitieblok meegenomen voor de nodige

zijn ‘nieuwe’ Spider voor die van de roodlederen uit de do-

aantekeningen, maar dat alles ben ik door het enthousiasme

nor-916, overweegt hij. Misschien ook nog wel het stuurwiel.

van Bas en Elly helemaal vergeten…

In de garage hangen Alfa Romeo spandoeken, reclamebor-

Wim Mastenbroek

den en zie ik alle gereedschap netjes gesorteerd aan de
wand.
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Spider of Spyder?
Bij een uitgebreide research blijken er

beroemde ontwerpers. Vele automerken

telkens weer meer automobielen tevoor-

klopten bij ze aan of ontwerpers bena-

schijn te komen met de naam Spider of

derden zelf de fabrikanten om omzet te

Spyder. Het moet natuurlijk een tweezits

genereren, wat niet altijd een succes was

roadster zijn, die daadwerkelijk Spider is

door een afwijzing of dat het bij een pro-

gedoopt. Er zijn er meer dan ik ooit ge-

totype bleef. Het vermogen van de motor

dacht had en de Italiaanse Spiders heb-

mag een belangrijke rol spelen, het oog

ben uiteraard de overhand. De Italiaanse

wil ook wat, en daar komt de Italiaanse

carrosseriehuizen hebben een belangrijke

flair om de hoek kijken. Buon giorno!

rol gespeeld bij de ontwikkeling met vele

Deze Benz Spider uit 1902 werd
teruggevonden in Ierland onder een
kolenstortplaats, waarna hij volledig
gerestaureerd werd en nu staat
te pronken in het Mercedes-BenzMuseum. Het model was gebaseerd
op de Benz Victoria die vanaf
1893 in verschillende uitvoeringen
werd gebouwd.

Ariès Type O 23 Spider
(1907)

Amilcar Type G Weymann Spider
(1926)

FIAT 509 A Spider
(1927)

Ariès werd opgericht in 1903 door
Baron Charles Petiet.
Het Type O was een populair model.
Deze wagens werden gebouwd
met uitstekende materialen van
een prima kwaliteit. Een rit van
Parijs naar Madrid in twee dagen
zonder problemen bewees de
betrouwbaarheid.

Deze Spider werd in 2002 bij Parijs
teruggevonden, sinds de zestiger
jaren zorgvuldig bewaard door
een Fransman. Zelfs de kap is nog
origineel. 4-cilinder 1244 cc 27pk.
Amilcar was een Frans automerk dat
bekend stond om hun snelle lichte
sportwagens, deze werden ook wel
armeluis Bugatti’s genoemd.

De FIAT 509 werd tussen 1925 en
1929 gebouwd in verschillende
uitvoeringen. Het was de eerste
FIAT die in massaproductie werd
vervaardigd. De 509 A was het type
met een 1.0 liter motor (990 cc –
22 pk). De S (Sport) (27 pk) en
SM (Spinto Monza) (30 pk) waren
racevarianten van de 509 A.

Rosengart LR2 Spider (1929)

Aprile Alfa Romeo 6C 1750
Gran Sport Spider Corsa (1931)

Isotta Fraschini Tipo 8A Corto
‘Flying Star’ Spyder (1931)

De oorspronkelijke 6C 1750 GS Sport
(#10814331) werd door Zagato
gebouwd en in 1938 gekocht door
Giuseppe Aprile uit Savona. De wagen
was zwaar beschadigd na een ongeluk.
Hij gaf ontwerper Conte Revelli de
Beaumont de opdracht een modernere
koets te ontwerpen, die werd gebouwd
door zijn eigen ‘Carrozzeria’.

Isotta Fraschini was in zijn tijd
het Italiaanse luxe-merk dat
concurreerde met Rolls-Royce
en Hispano-Suiza. Het was daarin
zeer succesvol. Carrozzeria Touring
voorzag deze grote Tipo 8A Corto
van een fraai vormgegeven
lichtgewicht koetswerk met de
benaming ‘Flying Star’.

Lucien Rosengart was oprichter van
een bedrijf dat auto-onderdelen voor
o.a. Citroën produceerde. Hij ging ook
zelf auto’s bouwen. Het eerste model
was de LR2 (in licentie gebouwde
Austin Seven). De LR2 (4-cil. 770 cc
15 pk top 85 km/u) werd een groot
succes. Een dichte uitvoering LR2
Faux Cabriolet figureert in het Kuifje
stripverhaal ‘Het gebroken oor’.
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Ferdinand Tollig

Benz Spider (1902)
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Lancia Dilambda Series 2
Torpedo Sport Spider (1932)

Maserati V4 Sport Zagato
Spider (1932)

Ghia FIAT Balilla 508 S Spider
Simca 6CV Sport Spider (1934)

Een door Viotti gebouwde unieke
elegante 4-persoons cabriolet op
basis van de Lancia Dilambda.
Deze Italiaanse volbloed
was voorzien van een 3.9-liter V8
die 100 pk leverde bij een toerental
van 4000 t/min.

De V4 Sport (V16 4.0-liter 280 pk)
was de opvolger van de Tipo 26.
Deze oorspronkelijke racewagen
(#4002) werd door Zagato aangepast
voor normaal weggebruik voor
Erik Verkade (NL), die de auto tijdens
de Tweede Wereldoorlog wist te
verbergen voor de Duitsers.
De motor lag onder zijn bed.

Ghia Simca 6CV Sport Spider of
Ghia FIAT Balilla 508 S Spider
(vermogen 45 pk). In Italië was dit
het alternatief voor degenen die geen
Alfa Romeo Spider konden betalen.
Het toen nieuwe merk Simca verkocht
dit model in Frankrijk onder de
naam Simca 6CV Sport.

Jankovits Alfa Romeo 6C 2300
Aerodinamica Spider (1935)

Touring Lancia Aprilia Spider (1938)

Stabilimenti Farina
FIAT 1100 S Spider (1947)

Deze 6C 2300 (2309 cc 105 pk
bij 4800 t/min - top 216 km/u)
Aerodinamica Spider (#700316), wordt
ook wel de Kroatische Alfa genoemd.
De legendarische Vittorio Jano liet
deze Spider bouwen in Rijeka – door
Oscar en Gino Jankovits. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog vluchtten de
bouwers in deze Spider naar Triëst.

Carrozzeria Touring bouwde voor
de Mille Miglia 1938 niet alleen de
winnende BMW 328, maar voorzag
deze Lancia Aprilia Tipo 239 Spider ook
van een lichtgewicht aerodynamisch
koetswerk, in opdracht van Luigi
Bellucci uit Napels. Deze Lancia
was voorzien van een 1.3-liter V4
krachtbron die 63 pk leverde. 3e in de
1.5-literklasse in de MM van 1938.

Ontwerp van Michelotti en winnaar
in zijn categorie tijdens het Concorso
d’Eléganza Villa d’Este in 1947.
Gebouwd door Stabilimenti Farina
op basis van de FIAT 1100 S (1089
cc - 4-cilinder - circa 50 pk). In de late
jaren ‘40 diende de FIAT 1100 vaak als
basis voor sportieve creaties van de
verschillende ontwerpers.

Gilco-FIAT 205 MM Spider (1949)

Cisitalia-Abarth
204 A Motto Spider (1949)

Cisitalia 202 Spyder Castagna (1952)

Deze Gilco werd eigenlijk door
Gilberto Colombo ontwikkeld voor de
Mille Miglia dat jaar. Maar Colombo
veranderde van plan en besloot een
kleine oplage sportwagens te gaan
bouwen. Zagato werd gevraagd er
een sportief koetswerk op te maken.
Het bleef bij dit ene prototype.
Gilco bouwde verder chassis’ voor
o.a. Ferrari en Alfa Romeo.

Porsche was een
samenwerkingsverband aangegaan
met Cisitalia om een racewagen te
ontwikkelen, waarvoor Carlo Abarth
werd aangetrokken. De samenwerking
mislukte, maar was het begin van
Abarth racing, die enkele wagens van
Porsche kreeg voor zijn inspanningen.

Op basis van de D46 werd in 1947
de Cisitalia 202 gebouwd, een 2-zits
coupé, ontworpen door Pininfarina.
Circa 150 van deze 202 coupés
werden er gebouwd. In hetzelfde
jaar werd ook een open versie (16
stuks) voorgesteld. In 1952 werden er
door Carrozzeria Castagna 2 Spyders
gebouwd met een aangepast design.
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Ferrari 225 Vignale
Sport Spyder ‘Tuboscocca’ (1952)

Bertone SIATA 8V 208
Corsa Spider (1952)

Het ontwerp was van Alfredo Vignale
en zijn Carrozzeria bouwde
12 exemplaren van deze Spyder en
7 exemplaren van de Berlinetta
variant, voorzien van een
Ferrari 2.7-liter V12 motor, goed
voor zo’n 210 pk. ‘Tuboscocca’ duidt
op het speciale racechassis.

Società Italiana Auto Trasformazioni
Accessori (SIATA) is een vrij
onbekende bouwer van auto’s.
Deze unieke SIATA werd door Nuccio
Bertone gebruikt om te racen.
De FIAT V8 krachtbron leverde nogal
wat problemen op, zodat er ook
meerdere SIATA’s zijn met een
Amerikaanse V8.

Rometsch was een metaalbedrijf
dat was opgericht in 1924 door
Friedrich Rometsch. Het bouwde o.a.
koetswerken voor auto’s en bussen.
Friedrich en zoon Fritz hadden
gewerkt bij Erdmann & Rossi. Ze
bouwden o.a. 4-deurs taxi’s, cabriolets
en coupé’s op basis van de VW Kever.
Deze Porsche Spyder werd gebouwd
voor coureur Bernhard Cappenberg.

Lancia D23 Sport Spider
Pinin Farina (1953)

Lancia D24 Sport Spyder
Pinin Farina (1953)

Pinin Farina Lancia Aurelia
PF200 C Spider (1953)

Na WOII startte Lancia een raceprogramma met de succesvolle Aurelia
B20GT. Om beter te kunnen concurreren
tegen Alfa, Ferrari en Jaguar werd de
B20 van een compressor voorzien.
De betrouwbaarheid liet hierdoor te
wensen over. Er werd gewerkt aan
verbeteringen en zo zag de D23 Spider
in 1953 het levenslicht.

De ambities van Lancia waren groot.
Terwijl de D23 net uit was kreeg
Vittorio Jano al de opdracht om de D24
(V6 - 3.3-liter - 265 pk) te ontwikkelen.
In de Carrera Panamericana behaalde
Lancia de eerste 3 plaatsen met
de D24, echter had het succes
wel een prijs, Lancia moest het
racewagenproject aan Ferrari verkopen.

Een ontwerp van Pinin Farina op
basis van de Lancia Aurelia.
Pinin Farina had bij de PF200
gebruik gemaakt van ‘Jet Age’
stijlelementen. Zo is de neus afgeleid
van een Amerikaanse F86 Fabre
gevechtsvliegtuig. Debuut op de
Autosalon van Genève in 1953.
Slechts 7 exemplaren gebouwd.

SIATA 208 S Spider
(1953)

Porsche Typ 550/550 A
Spyder (1953)

Boano Abarth 207 A Spider
(1955)

Het koetswerk is van Carrozzeria
Rocco Motto. SIATA ontwikkelde de
2 liter V8 motor samen met FIAT,
dat later uit het project stapte.
SIATA voerde de motor op
tot meer dan 100 pk.
Van dit type zijn slechts 33
exemplaren vervaardigd.

Geïntroduceerd in 1953 - was dit de
eerste Porsche die speciaal voor de
racerij was gebouwd. Er zijn er slechts
78 van gebouwd. De achterwielen
worden aangedreven door een
middenmotor 1.5 liter 4-cilinder boxer,
108 pk. Hollywoodster James Dean
verongelukte in 1955 met
een Typ 550.

Michelotti ontwierp deze Abarth
terwijl hij bij Boano werkte. De basis
vormde de FIAT 1100 waarvan de
motor werd opgevoerd door Carlo
Abarth. Er werden 3 Boano voorstellen
gedaan voor een nieuwe Abarth,
bovenstaande 207 A als racewagen,
de 208 A als cabriolet en de
209 A als coupé.
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Rometsch Porsche Spyder (1952)

De OSCA (Officine Specializzate per la
Costruzioni di Automobili) MT4 Spider
komt uit de koker van de gebroeders
Maserati. Kenmerken van de OSCA’s:
klein, lichtgewicht, snel, betrouwbaar
en duur. Zelden had een OSCA een
motorinhoud van boven de 2.0-liter.
Deze MT4 Spider uit 1955 heeft
een motorinhoud van 1961cc,
die levert 125 pk.

Serra SEAT 1400 A
Sport Spider (1955)

Vignale Lancia
Aurelia B52 Spider (1955)

Deze SEAT 1400 A Sport Spider is
een creatie van Pedro Serra i Vidal
die ook werkte voor Pegaso en vele
andere automobielfabrikanten. Als
zoon van een monteur opende hij
na de Spaanse burgeroorlog een
carrossiebedrijf in Barcelona.
Hij ontwierp en bouwde unieke auto’s
op bestelling van klanten.

Debuut op de Brusselse Autosalon in
1955. Het standaard B52 chassis
(#1097) met 2 liter V6 motor
werd door Lancia aan Vignale
toegeleverd. Dit chassis was 1 van de
slechts 12 Aurelia B52’s die in 1953
door Lancia werden gebouwd. Deze
unieke cabriolet is gespoten in Verde
Lago en heeft een rood interieur.

Frua Maserati A6GSC 2000 Spyder
(1955)

Zagato Maserati A6G Spider
(1955)

Moretti 1200 Spider
(1955)

in een andere uitvoering dan die
uit 1952, zoals getoond in de
voorgaande Spiderama. Er zijn
kenmerkende details gewijzigd, zoals
de nu ontbrekende drie ovale poorten
aan de zijkant van de motorkap en
een volledig anders ogende grille.
De hand van Frua blijft te zien.

Zagato voorzag veel A6G’s van een
lichtgewicht coupé-koetswerk.
Ook maakte Zagato een ontwerp
voor de A6G Spider (s/n 2101), dat
net even anders was. Dit is het enige
exemplaar, dat na de introductie op
de Geneefse Autosalon van 1955 nog
werd aangepast.

Moretti bouwde microcars totdat
FIAT de markt domineerde.
Giovanni Michelotti ontwierp deze
1200 Spider (#5007), die door Vignale
werd geproduceerd. Opmerkelijk is
de open grille. Er zijn 2 exemplaren
van deze Moretti vervaardigd waarvan
deze blauwe, in tegenstelling tot het
andere exemplaar, linksgestuurd is.

Boano Abarth 210 A Spider
(1955)

Stanguellini-FIAT
1200 Spider America (1957)

Scaglietti Ferrari 335 S Spider
(1957)

De door Boano ontworpen 210 A
Spider is een sportwagen op basis
van Abarth techniek. Achterwielaandrijving, achterin geplaatste
motor (4-cilinder - 600cc - 32 pk
bij 5500 t/min). Met een leeg
gewicht van 410 kg kan de open
Boano Abarth een topsnelheid
behalen van 140 km/uur.

In 1957 werd een FIAT 1100 TV
(Turismo Veloce) door Nuccio Bertone
gekocht en getuned door Stanguellini.
Scaglione wijzigde het ontwerp met
vinnen en bijzondere wielkasten.
Dit prototype werd verkocht naar
Argentinië en dook 30 jaar later weer
op om volledig gerestaureerd te
worden door de nieuwe eigenaar.

In de Mille Miglia van 1957 lag de
335 S (#531) van De Portago/Nelson
op een 3e plaats toen het team, door
een klapband, van de weg raakte.
Beiden kwamen om evenals
10 toeschouwers. Het betekende het
einde van de Milla Miglia ‘oude’ stijl.
Deze 335 S won in 1958, met coureur
Stirling Moss (GB) de Cubaanse GP.

OSCA MT4 Spider (1955)
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Savio FIAT 500 Nuova Spider (1957)

Serra Renault 4CV Spider (1957)

Voor de Motor Show in Turijn
van 1957 leverde FIAT meerdere
carrosseriebouwers een chassis van
hun nieuwe model, de 500 Nuova.
Zij mochten naar eigen inzicht een
koetswerk ontwerpen dat op de
Motor Show getoond zou worden.
Savio presenteerde deze, door Mario
Revelli de Beaumont ontworpen Spider.
Het bleef bij dit ene exemplaar.

In 1957 nam de Spaanse ontwerper
Pedro Serra een Renault 4CV coupé
onderhanden, waarvan het dak
beschadigd was. De auto werd
gemodificeerd en voorzien van
een canvas dak. De koets was een
combinatie van staal en aluminium.
Zo ontstond de Renault 4CV
Spider Serra.

FIAT 1200 GT Spider
(1958)

Serra SEAT 1400 B Sport Spider
(1958)

Allemano FIAT-Abarth 750 Spider
(1959)

Ongeveer 3400 Spiders van deze
uitvoering werden geproduceerd
tot de FIAT 124 dit verouderde model
verving. Heel bijzonder is de draaibare
bestuurdersstoel voor een makkelijke
in- en uitstap; een uitvinding van
Chrysler die prettig was voor dames
met een nauwe rok.

In 1958 fabriceerde de Spaanse
ontwerper en carrosseriebouwer
Pedro Serra i Vidal uit Barcelona
een tweede versie van de
SEAT 1400 Sport Spider met
dubbele koplampen en een
enkele inlaatsleuf op de
motorkap.

Hoewel de overgrote meerderheid
van Abarths modellen gesloten auto’s
waren, wilden sommigen toch een
open versie. Zagato stelde een Spider
op basis van de 750 voor, maar deze
viel niet in de smaak. Abarth wendde
zich tot Carrozzeria Allemano in Turijn
die met deze elegante kleine cabriolet
op de proppen kwam.

Chevrolet Corvair
Sebring Spyder (1961)

Abarth 1000 Sport 131-MC Spider
Tubolare (1962)

Chevrolet Corvair
Super Spyder (1962)

Intern bij General Motors bekend als
de XP-737, maar gepresenteerd als
de Corvair Sebring Spyder. Een onder
leiding van Bill Mitchell ontworpen
concept op basis van de sportieve
Chevrolet Corvair. Er zijn 3 Corvair
concepts gebouwd waarbij zelfs de
coupé Spyder werd genoemd.

Abarth bouwde zelf verschillende
modellen racewagens, waarbij
regelmatig de motor werd gewisseld.
Dit model (chassisnummer 131-003)
was voorzien van een
1 liter motor, zoals het type aangeeft.
Het koetswerk was vervaardigd
door de Carrozzeria Beccaris.

De volgende open conceptauto
op basis van de Chevrolet Corvair
verscheen in 1962, de Super Spyder
(intern bij GM de XP-785). Een
afwijkend front en uitlaatpijpen aan
de zijkant van het koetswerk. Er zitten
wel wat stijlelementen in van Chrysler
ontwerper Virgil Exner en Ghia,
zie de Karmann Ghia concept.
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Škoda Type 968
1100 OHC Spider (1957)
Deze racewagen uit Tsjecho-Slowakije
was zeer succesvol in races in het
Oostblok. Deze Škoda Type 968
sportwagen woog slechts 550 kg koetswerk van plastic en aluminium
- en had een watergekoelde 1.1-liter
motor met 92 pk. Er werden slechts 5
van deze wagens gebouwd, 3 Spiders
en 2 Coupé’s (van aluminium).

Frua Ford Anglia 105E Spider
(1962)

Chevrolet Corvair
Monza Spyder (1963)

Italsuisse Opel Kadett Spider
(1964)

Door Frua voorgesteld aan de
directie van Ford Engeland, die
dit ontwerp echter afwees.
Frua had ook een ontwerp gemaakt
voor een Simca 1000 Spider, waar
niets mee gedaan is.
Ten slotte kwam dit ontwerp
bij Opel terecht.

Na de Corvair Sebring Spyder (1961)
en de Corvair Super Spyder (1962)
studiemodellen verscheen in 1963 de
open productieversie van de Corvair,
de Monza Spyder. Het betrof een
4-persoons cabriolet op basis van de
‘kleine’ Chevrolet. Het koetswerk was
wel wat minder spectaculair dan de
twee voorgaande conceptauto’s.

Opel Kadett Spider, gebouwd door
Carrosseria Italsuisse, ontworpen door
Pietro Frua. In 1962 was dit concept als Anglia 105E Spider - gepresenteerd
aan Ford Engeland, die het ontwerp
afwezen. Er werden twee Kadett
Spiders gebouwd, waarvan een
het tot op de dag van vandaag
heeft overleefd.

OSI FIAT 1200 Spider (1964)

Maserati Mistral Spyder
(1964)

Apollo 3500 GT Spider (1964)

Ontworpen door Michelotti en
geproduceerd door OSI in een oplage
van 28 stuks. OSI werd opgericht door
de baas van Ghia om speciale series
te bouwen voor Ghia, Innocenti en
FIAT. Onderhuids is deze Spider een
FIAT 1100 D. Met een iets gewijzigde
grille werd deze Spider ook in
Duitsland en Frankrijk verkocht als
Neckar St. Trop Spider.

Na de introductie van de coupé
volgde de Spyder snel.
Van de 125 geproduceerde Spyders
hadden er slechts 37 een grotere
4 liter motor. Het elegante koetswerk
was ontworpen door de Italiaanse
ontwerper Pietro Frua.

Een Amerikaanse sportwagen met een
handgemaakt aluminium koetswerk
van Intermeccanica en voorzien van
een aluminium Buick V8 motor. Een
bijzondere Amerikaans-Italiaanse
samenwerking. Van de Spiders werden
slecht 5 exemplaren gebouwd, naast
ruim 80 coupés. Helaas ontbraken
de financiële middelen om de
productie voort te zetten.

Pinin Farina Abarth 1000 GT Spider
(1964)

De Tomaso Vallelunga Ghia Spyder
(1965)

Bizzarrini 5300 S.I. Spyder (1966)

Deze Abarth Spider is een studie van
Pinin Farina. Als basis diende
de techniek van de FIAT 850
De 1 liter motor levert 69 pk
bij 6400 toeren/minuut.

Eind 1965 voltooide Ghia de bouw van
deze Spyder. De wagen debuteerde op
de Geneefse Autosalon van 1966. Om
marketingtechnische redenen meldde
De Tomaso dat de wagen was voorzien
van een FIAT 8-cilinder met 2.0-liter
inhoud, maar er lag daadwerkelijk een
door De Tomaso geprepareerde
1600 cc Ford 120E motor in.

Giotto Bizzarrini, ex Alfa en Ferrari
ingenieur en ontwerper van de
Lamborghini V12, besloot zelf auto’s
te gaan bouwen. Startte met de 5300
GT (1965-68), waarvan deze Spyder is
afgeleid. Er volgden 2 andere Spyders,
in feite targamodellen. Ontwerp van
Stile Italia (S.I.) i.s.m. Sibona & Basano.
Chevrolet V8 motor, volgens Giotto
superieur aan de Ferrari-motoren.
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Ghia De Tomaso Mangusta Spyder
(1966)

Serenissima Spyder
(1966)

CG 1200 Spider
(1968)

Een uniek prototype ontworpen door
Giorgetto Giugiaro en handgebouwd
door Carrozzeria Ghia. Het ontwerp
voorzag niet in een kap en ondanks
dat het een prototype was werd
deze toch verkocht. Het was niet de
bedoeling een productie op te zetten.

Deze Serenissima Spyder is door
Fantuzzi ontworpen en gebouwd.
Twee exemplaren, met aluminium
koetswerk gebouwd. Bovenstaande
is de eerste met spaakwielen en
bumpers, voor normaal weggebruik.
De tweede, die als enige
overgebleven is, is een
race-uitvoering.

CG 1200 S Spider gebouwd van 1968
tot 1972 door Carrosserie Chappe
Frères et Gessalin met een Simca
1.2-liter motor met een vermogen
van 79 pk bij 6000 tpm.
De koets was van glasvezel die
op een stalen chassis werd
gemonteerd.

Caruna Spider (1968)
Spider uit Zwitserland, basis is de
Karmann-Ghia Type 34, waar de
Porsche 914/4 motor (1971 cc
4-cil. 100 pk) werd ingebouwd.
Stalen carrosserie. 5-bak. Met een
mengelmoes aan onderdelen met o.a.
voorruit (Marcos), bumpers (Volvo),
deursloten (Austin Mini), ruitenwissers
(Citroen SM), achterlichten (Saab) en
koplampen (Ford Capri).

Maserati Ghibli Spyder
(1968)

Zagato Lancia Fulvia 1.3 SZ
Spider (1968)

De lijnen van de Ghibli Spyder waren
een streling voor het oog, het leverde
de ontwerper Giorgetto Giugiaro zijn
reputatie op als meester ontwerper.
Het was Giorgetto’s laatste ontwerp in
dienst van Ghia. De Spyder had een
4.7-liter motor met 310 pk of, als SS,
een 4.9-liter motor met 335 pk. Slechts
125 zijn er verkocht (1969-1973).

Zagato bouwde 2 exemplaren
van deze cabrioletversie van de
Lancia Fulvia 1.3 SZ (Sport Zagato).
Deze rode is de tweede en de
enige die nog bestaat.

FIAT Dino 2400 Spider
(1969)

AF Spider
(1969)

Ferrari 365 GTB/4 N.A.R.T. Spyder
Michelotti (1971)

In 1969 startten FIAT en Ferrari
een gezamenlijk project op. Naast
de Ferrari Dino werden 424 FIAT’s
geproduceerd. Het fraaie ontwerp was
van Pininfarina en de 2418 cc motor
leverde een vermogen van 178 pk
bij 6600 t/m.

Alexander Fraser werd geïnspireerd
door de driewielige Morgan en
ontwierp en bouwde zijn Spider op
basis van een BMC Mini.
Er werden slechts enkele exemplaren
van deze AF Spider verkocht.

Luigi Chinetti (USA) wist als coureur
met een Ferrari in 1949 de 24-uursrace
van Le Mans te winnen. De beloning
van Enzo was dat Chinetti de officiële
distributeur van Ferrari in de USA werd.
Deze unieke N.A.R.T. (North American
Racing Team) Ferrari was door
Michelotti getekend en bestemd voor
mevrouw Marion Chinetti.
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Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider
(1973)

De Tomaso Longchamp Spyder
(1976)

Pininfarina Lancia Gamma
Spider Concept (1978)

Ontworpen door Scaglietti.
Ferrari bouwde slechts
121 originele Daytona Spiders.
Vermogen 352 pk, 4390 cc
DOHC V12 motor met zes
Weber 40 DCN17 carburateurs.

De Longchamp die in 1973 in
productie ging werd getekend door
Tom Tjaarda van Ghia en in 1980
volgde een tweede serie met een
GTS uitvoering, waarop de Spyder
was gebaseerd, waarvan door de
Carrozzeria Pavesi er 14 stuks werden
gebouwd met een Ford V8.

Spider concept gebouwd op het
Lancia Gamma chassis. Het ontwerp
kwam overeen met de Beta Spider
om een rolbeugel te creëren.
Het design was van Pininfarina
en de dakdelen en de achterruit
konden uitgenomen en opgeborgen
worden in de kofferbak.

Pininfarina Jaguar XJ Spider
(1978)

Opel Corsa A Spider Concept
(1982)

Isdera 036i Spider (1983)

Over het algemeen was men in
die tijd niet enthousiast over de
vormgeving van Jaguars. Menig
Italiaans ontwerpbureau deed
pogingen om hun ontwerp aan Jaguar
te slijten, zoals Bertone met de Ascot
(1977) en Pininfarina met de XJ Spider
(1978) op basis van de XJ-S. Het
ontwerp was van Elio Nicosia.

Op de Autosalon van Genève
(1982) zou de nieuwe kleine Opel waarschijnlijk Junior geheten - worden
geïntroduceerd. Echter stond er op
de Opel-stand alleen deze kleine
Opel Corsa A Spider Concept. Niks
Junior dus! Corsa is en zal het blijven.
De Spider Concept was een mooi
opwarmertje.

In Hildesheim (D) werden sinds 1978
onder de naam Isdera (Ingenieursbüro
für Styling, Design und Racing)
uitbundige auto’s gebouwd. In 1983
bracht men de 036i op de markt, een
bizarre roadster met vleugeldeuren en
een Mercedes-motor. Volgens Isdera
ervaar je de 036i Spider als ‘beleving
van motorrijden gecombineerd met
het comfort van een auto’.

Maserati Spyder (1984)

Irmscher Opel Corsa Spider
(1984)

ASC Chevrolet Corvette ZR-1
Spyder Prototype (1990)

Na de start van de verkoop - in maart
1984 - kon de Irmscher Opel Corsa
Spider met alle seriematige motoren
en uitvoeringen van de Opel Corsa A
bij Duitse Opeldealers besteld worden.
Er zijn er in totaal zo’n
1500 stuks van gebouwd.

Gebaseerd op de standaard Chevrolet
Corvette ZR-1 coupé met een 5.7-liter
V8 motor met een bijzonder geel
interieur. Deze open versie was
ontwikkeld door de American
Sunroof Company (ASC).

De Maserati Spyder werd geïntroduceerd op de Autosalon van Turijn in
november 1984, 3 jaar na de Biturbo
waarop het model is gebaseerd. De
wielbasis werd verkort met ca 12 cm
tot 2,4 meter. Design van Zagato, waar
hij werd geassembleerd. De motoren
waren dezelfde 2.0 liter blokken voor
de binnenlandse markt en 2.5 liter
voor de export zoals voor de Biturbo.
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ItalDesign BMW Nazca C2 Spider
(1992)
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Peugeot 905 Spider (1992)

Ferrari 348 TS Spider (1993)

1992 BMW produceerde nooit een
Spider tot ItalDesign zich ermee ging
bemoeien en in 1992 deze Nazca C2
Spider presenteerde.
Op verzoek modificeerde Alpina de
5 liter V12 BMW-motor naar 5.7 liter
met een vermogen van 380 pk.
Het is bij een prototype gebleven.

Aan het einde van het autosportseizoen van 1990 had Peugeot het
wereldtoneel van de endurance-races
betreden met de spectaculaire en
succesvolle 905. Peugeot zag een
PR-kans en zette de 905 Spider Cup op
met identieke bolides. Motor: 1.9-liter
4-cilinder 16 klepper uit de Peugeot
405 MI16. De Spider woog 489 kg,
vermogen 220 pk bij 7500 t/min.

348 staat voor de 3.4 liter V8. T wijst
op de dwarsgeplaatste versnellingsbak
(Trasversale). De 2e letter geeft
koetswerk aan, B = Berlinetta (coupé),
S = Spider (Targa). 8000+ gebouwd;
waarvan 4230 (TS). Vanaf 1993 ook
1090 volledig open cabriolets. Dit
was de eerste volledig open Ferrari in
meer dan 20 jaar. Vanaf 1993 facelift
(348 GTB/348GTS) en meer vermogen.

Heuliez Peugeot 106 Spider (1998)

De Tomaso Guarà Spyder (1998)

In het Peugeot-museum staat een
106 Spider ontworpen door Heuliez
als voorloper van de 206CC. Adolph
Heuliez richtte zijn carrosseriebedrijf
op in 1920. In 1925 bouwde hij zijn
eerste auto op basis van een Peugeot
177b. De relatie Heuliez - Peugeot
bestaat dus al erg lang. De meest
geproduceerde Heuliez/Peugeot is de
206CC die 350.000 x gebouwd is.

Gebouwd op een Maserati-chassis met
een gemodificeerde 4.0-liter BMW V8
van 279 pk. De Ford V8 was tijdelijk
niet beschikbaar. Het koetswerk is
opgetrokken uit glasvezel, kevlar en
andere kunststof composieten om
het gewicht laag te houden. Van de
Spyder kwamen slecht 4 stuks uit de
productie. Het was de zwanenzang
van De Tomaso.

Chevrolet Celta Spider
(2000)
Een leuk ogende open 2-deurs versie
van de Chevrolet Celta, voor het eerst
te zien op de International Auto Show
2000 in Sao Paulo. Dit - niet rijdende
- model was een open studie op basis
van de goedkope kleine wagen van
Chevrolet Brazilië, de Celta. Deze unica
werd ontworpen door de afdeling
Design van Chevrolet Brazilië.

Mania Spider
(2001)

Cizeta Fenice TTJ Spider
(2003)

Spyker C8 Spyder (2005)

Uit Zweden komt deze kit-car, een
ontwerp van de Zweedse ontwerper
en gitaarbouwer Ulf Bolumlid (Ulf
Design) gebouwd in samenwerking
met Marco Garver (M.G.E.). Zo’n 50
exemplaren van deze Mania Spider
zijn er verkocht, gebaseerd op
de VW Kever, voorzien van een
getunede 2.1-liter boxermotor.

Cizeta was een Italiaans automerk
uit Modena, een creatie van Claudio
Zampolli (initialen CZ = CiZeta) en de
bekende componist Giorgio Moroder.
De Cizeta is een ontwerp van Marcello
Gandini. Circa 12 zijn er gebouwd
tussen 1991 en 1995. 6.5-liter V16
motor, vermogen 560 pk. Er is slechts
een Spider gebouwd, in 2003.
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Spyker was een fabrikant van exclusieve sportwagens. Motto: ‘nulla tenaci
invia est via’ (voor volhouders is geen
weg onbegaanbaar). Motto en naam
zijn afkomstig van de Nederlandse
Automobiel- en Vliegtuigfabriek
‘Trompenburg’ die begin vorige eeuw
auto’s maakte met de naam Spijker/
Spyker. Achterin de C8 Spyder (2005) ligt
een 4.2-liter V8 van Audi met 400 pk).

Aeon GT3 Spyder (2008)

Covini C6W Spider (2008)

Vernagallo Lancia Fulvia
1.3 S Serie 2 Spider (2008)

Aeon Sportscars werd in 2000
opgericht door Keith Wood en John
Hewitt met als doel een 3-persoons
circuit/wegauto te ontwerpen en te
bouwen. Op de Exeter Kit Car Show
in 2003 debuteerde het merk Aeon
met de GT3 Coupé. In 2008 werd
de Spyder geïntroduceerd, een
potent karretje voorzien van een
1.8 liter motor met turbo: 430pk!

De Italiaan Ferruccio Covini is verantwoordelijk voor deze zeswielige
Spider. Geïnspireerd door de Formule
1-auto (P34) van Tyrrell bouwde de
man uit Castel San Giovanni voor
de hobby deze C6W. Volgens Covini
bieden de 4 voorwielen meerdere
voordelen waaronder een betere
wegligging. Motorisatie: 4.2-liter V8,
vermogen 500 pk.

Eén van slechts 5 bestaande Spiders
van de Fulvia. Dit model is in 2008
gebouwd door Giovanni Vernagallo.
Hij begon zijn carrière in de vroege
jaren ‘70 bij Ghia en vervolgens bij
Michelotti. Daar werkte hij mee aan
de ontwikkeling van strandauto’s op
basis van de FIAT 500/600 en de
Shellette op basis van de 850.

Devaux Spyder
(2009)

Audi R8 Spyder (2009)

Tauro V8 Spider (2012)

Een auto, gebouwd door Devaux
Cars Pty Ltd uit Upper Beaconsfield
(Australië). De auto is ontworpen
door David Clash. Het ontwerp is
geïnspireerd door de Franse carrossiers
uit de jaren ‘30, vandaar ook de Frans
klinkende naam. Aandrijving: 3.4-liter
6-cilinder uit de Jaguar XR6 of 5.7-liter
V8 (361 pk) van General Motors.

Op de IAA in Frankfurt (september
2009) werd de Audi R8 Spyder
voorgesteld, de cabrioletversie van
de R8. De vormgeving is typisch
Audi. De R8 Spyder is voorzien van
een stoffen kap. Hij was leverbaar
met een 4.2-liter V8 FSi-motor (430
pk - 300 km/uur) of een 5.2-liter V10
FSi-motor met 525 pk, goed voor een
topsnelheid van 313 km/uur.

Tauro is een jong automerk uit
Spanje. Het werd in 2012 opgericht
en hun enige model, de V8 Spider,
is ontworpen door Christopher Reitz,
een achterkleinzoon van Ferdinand
Porsche. De opzet was om 30 Spiders
te bouwen. Als basis diende het GM
Kappa platform, o.a. gebruikt voor de
Opel GT. Voorzien van een GM V8 met
een vermogen van 440 of 530 pk.

LP Enzero Spyder
(2014)

Zagato Aston Martin
Centennial DB9 Spyder (2013)

Porsche Boxster
Bergspyder Concept (2015)

Een sportwagen op basis van de
Toyota MR2 Roadster. Deze kit wordt
aangeboden en vervaardigd door het
merk Luxuryparts (LP), gevestigd in
Bangkok (Thailand).

Zagato en Aston Martin werkten vaker
samen wat kon resulteren in een
kleine serie. De eerste co-productie
was de fraaie DB4 GT Zagato. De DB9
Centennial is gebouwd in het kader
van het 100-jarig bestaan van Aston
Martin. Deze startte zijn leven als een
gewone DB9 Volante en werd in een
jaar tijd omgetoverd tot deze unica.

Porsche bouwt regelmatig concepts
met een knipoog naar het succesvolle
autosportverleden. Zo ook de Boxster
Bergspyder Concept, een lichtgewicht
versie van de 981 Boxster, verwijst
naar de succesvolle Porsche 909
Bergspyder, die met Mitter en
Stommelen successen behaalde in
vele bergraces eind jaren ‘60.
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Drakan Spyder (2016)

Sammio Spyder (2016)

Qiantu K50 Spyder Concept
(2019)

Drakan Motor Cars uit Murrieta
(Californië) bouwt deze extreme
wagen voor mensen die van het pure
autorijden willen genieten, zonder de
interventie van de computer, dus geen
ABS, tractioncontrol of andere digitale
hulpmiddelen. ‘This is not your kid’s
video game’. De Spyder is voorzien
van een 6.2-liter 8 cilinder goed voor
430 pk en een top van 265 km/uur.

Sammio Motor Company is in 2010
opgericht door Gary Janes. Inmiddels
is Sammio in andere handen. Een
model uit Sammio’s modellenreeks
is de Spyder, een roadster in jaren
‘50-stijl. De basis voor deze ‘ kit-car’
vormt een Triumph-chassis, of dat van
de Herald (4-cilinder) of dat van de
Vitesse (6-cilinder). Het koetswerk is
een Poly-Resin (kunststof) constructie.

Gebaseerd op de K50 sportwagen
met een elektrische aandrijving van
375 pk op alle wielen of alleen de
achterwielen, waarvan er in China
al zo’n 1000 stuks verkocht zijn.
De bedoeling is om een assemblage
in Californië op te zetten voor
de Amerikaanse markt.

Porsche Vision Spyder
(2019)

Zagato Ferrari 599 GTZ
Nibbio Spyder Zagato (2020)

Ares Design
Wami Lalique Spyder (2020)

Deze Vision Spyder van Porsche
stamt uit 2019. Het is een soort
ode aan de 550 RS Spyder uit 1954.
Productieplannen voor deze Vision
Spyder waren er niet. Het studiemodel
had als doel om de identiteit van
Porsche verder te ontwikkelen en
ideeën uit te proberen zoals een
ultramoderne rolbeugel.

Wat als er geen 599 Spyder
geproduceerd wordt door Ferrari?
Dan koop je een 599 GTB als
donorauto en laat die ombouwen
door Zagato, die daar ervaring in
heeft. De voor- en achterzijde hebben
een kleine metamorfose ondergaan,
die niet iedereen zal bekoren.

Er worden ook auto’s bedacht waarbij
studio’s, zoals Ares Design uit Modena,
leentjebuur plegen bij bekende
ontwerpers o.a. Frua. Ares Design
is het geesteskind van Dany Bahar
en Waleed al Gharafi. Deze Spyder
zou in een oplage van 12 gebouwd
kunnen gaan worden. In het interieur
details en kristal van Lalique.

Spiders en Spyders
zijn gekomen en gegaan
en vertellen het verhaal van
generaties, die zich ontwikkeld
hebben met een drang naar
voortdurende verbeteringen en
Ferrari SF90 Spider
(2020)

Ford Mustang Convertible
Spider Top (2021)

een eigen stijl.

De Ferrari SF90 Spider combineert
dezelfde twee energiebronnen als
de dichte versie. Dat betekent een
benzine-V8 met 780 pk met de
assistentie van drie elektromotoren.
Gecombineerd is het systeem goed
voor vierwielaandrijving en 1000 pk.

In het bezit van een Ford Mustang
Convertible terwijl je eigenlijk liever
een Spider hebt? Dan is hier de
Spider Top die over de achterbank
gemonteerd wordt. De originele kap
blijft volledig bruikbaar. Dit zou als
roadster comfortabeler rijden, als je
geen achterpassagiers hebt.

De Spiders lijken uit te
sterven en wij mogen
het erfgoed koesteren.
Ferdinand Tollig - juni 2021
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Colofon

Spiderama verschijnt 4 keer per jaar als officieel orgaan van de vereniging ‘Alfa Romeo Spider Register’. Het wordt gratis toegezonden
aan leden. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 48,00 per kalenderjaar en kan op elk moment ingaan. Het inschrijfgeld bedraagt
eenmalig € 15,00. Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging en wel uiterlijk op 30 november van het lopende jaar.

Bestuurs-/commissie-/redactieleden

Aan deze Spiderama werkten naast de bestuurs-,
commissie- en redactieleden mee:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Evenementen:
Technische zaken:
Clubartikelen:
Public Relations:
Webmaster:

Ron van Reenen
Boudewijn Custers
Hans Reuvers
Marga Edelschaap
vacature
Wim van Barneveld
Floris Boonstoppel

Ereleden:

José Groeneveld en Hans de Kok

voorzitter@alfaspider.com
info@alfaspider.com
penningmeester@alfaspider.com
evenementen@alfaspider.com
tc@alfaspider.com
clubartikelen@alfaspider.com
pr@alfaspider.com
webmaster@alfaspider.com

Redactie Spiderama: Lonneke Goedhart

(redacteur)
(hoofdredacteur)
(eindredacteur)
(redacteur, vormgever)
redactie@alfaspider.com

Wim Mastenbroek
Klaas Gorter
Dirk Bos

Fer Akkermans, Alex Donswijk, Albert en Linda van Hees,
Gaico Hofstra, Bas Neijenhuis, Dirk Tanger, Fred Tazelaar,
Ferdinand Tollig en Hub Verheyen
Het Alfa Romeo Spider Register is ingeschreven als
vereniging bij de Kamer van Koophandel in Tiel
onder nummer V40157387.
Het rekeningnummer van de vereniging is
NL10 INGB 0007 5829 12.
Het Alfa Romeo Spider Register is
Vriendenclublid van de KNAC.
De redactie behoudt zich het recht voor, indien nodig
of wenselijk, artikelen in te korten, aan te passen of
in speciale gevallen te weigeren. Overname, geheel
of gedeeltelijk, van artikelen is slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.

Evenementencommissie: Boudewijn Custers,

Dirk Douwen, Marga Edelschaap,
	Jolanda van Keulen en Ger Uffels
evenementen@alfaspider.com

68

Spiderama 118 juni 2021

Deadline Spiderama 119
31 augustus 2021

1
2

3

Club
Collection
4

6

1 - SOFTSHELL JACK (blauw)
Waterbestendig en ademend. Verkrijgbaar
in de maten: XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL.

€ 79,95

2 - PARAPLU
Grote rode paraplu met ARSR logo

€ 12,50

3 - ALFA ROMEO SPIDER REGISTER CAP
Pet met geborduurd Spider Register logo,
in de kleuren: zwart, rood of ecru.

€ 15,00

4 - POLOSHIRT MANHATTAN
Verkrijgbaar in heren- en damesmodel.
In de kleuren zwart, wit en rood.
Maten: S/M/L/XL/XXL.

€ 30,00

5

5 - PIQUE VEST
Vest met contrasterende piping op de boord,
rits en mouw. Rood met witte biezen.
80% Polyester en 20% katoen. Op mouw
schildje in de Italiaanse kleuren.
€ 52,50

7

6 - OVERHEMD
In de kleuren wit en zwart. Capraro.
55% Katoen en 45% polyester.
Maten: M/L/XL/XXL

€ 55,00

7 - HEERLIJK ZOMERJACK (donkerblauw)
Maten: XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL.

€ 70,00

8 - ALFA ROMEO SPIDER HANDDOEK
Handdoek met club logo.

€ 20,00

8
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW, MAAR EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN.
KIJK VOOR MEER ARTIKELEN OP HTTPS://ALFASPIDER.COM/WEBWINKEL/KLEDING

