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RACING LA CARRERA PANAMERICANA

We schrijven Mexico, begin jaren vijftig, twintigste eeuw. De Panamerican Highway werd voltooid. Voor de
Mexicaanse overheid reden genoeg om het land internationaal op de kaart te zetten. Er moest een race
georganiseerd worden die voor een groot deel over de nieuwe snelweg van Noord- naar Zuid-Mexico zou
lopen. Het werd de geboorte van ‘La Carrera Panamericana’ – een race voor avonturiers en durfals die
niet schrokken van de bedenkelijke reputatie uit de beginjaren: 27 doden in de eerste vijf edities. Zulke
cijfers haalt La Carrera Panamericana gelukkig niet meer, maar het deelnemersveld bestaat nog altijd
uit durfals en avonturiers. Onder hen waren eind oktober onder andere drie State of Art-teams: Jan
Lammers en Chris Zegers, Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen, Han Brouwers en Frank Sorée. Over een
heldenstatus in een compleet andere wereld: “Deze race moet echt bij iedereen op het lijstje staan.”

Bovendien blijkt men ook ‘resultaten uit het verleden’ niet
te vergeten. Als je ziet wat iemand als Jan Lammers bijvoorbeeld teweegbrengt, dat is echt niet te beschrijven.
Hij heeft echt een heldenstatus.”
Termietendeskundige

La Carrera Panamericana stond al enige tijd op het verlanglijstje van navigator Sorée en zijn kompaan Han
Brouwers. “We rijden graag zulke mooie races, maar
meestal doen we dat binnen Europa. Door onze warme
band met State of Art werden we door hen uitgenodigd om
als gastteam deel te nemen aan deze legendarische race.
Je kunt je voorstellen dat we vervolgens geen moment getwijfeld hebben. Natuurlijk wilden we meedoen!” Vorige
maand was het dan zo ver – de reis naar én in Mexico kon
beginnen. Dat het er in Mexico wat anders aan toegaat
dan in Nederland werd al snel duidelijk. “De lokale autoriteiten bleken namelijk behoorlijk bedreven in het verzinnen van manieren om wat extra dollars te verdienen”,
lacht Sorée. Zo bleek het moeilijk om de douane zover te
krijgen een deel van de cargo vrij te geven. “Bij aankomst
in Mexico bleken Job Brouwers en Fred den Brok, die deel
uitmaakten van het serviceteam, daar al enkele dagen
mee bezig te zijn. Het probleem was volgens de overijverige douanebeambten niet eens de inhoud, maar de verpakking van de verzending. Die was namelijk van hout en
dus was het volgens de heren toch wel érg belangrijk er
een heuse termietendeskundige bij te halen. Dat ging dus
weer extra tijd kosten.”

LA CARRER A PANAMERICANA

LEGENDARISCH EN
ONVERGELIJKBA AR!
FOTOGRAFIE:

La Carrera Panamericana is een wegrace met

© STATE OF ART,
RON TETTEROO & zo’n beetje de moeilijkste parkoersen ter wereld.
MCTAR.COM, Dat was ook in die eerste vijf jaren al zo. Ook
FRANK SORÉE.

daarom had de race een haast magische aantrekkingskracht op avontuurlijk ingestelde coureurs uit de hele wereld. Winnen was waar het
om ging en hoe dat dan moest gebeuren, tja,
dat maakte niet eens zo gek veel uit. Het zorgde voor een ongekend spektakel én de nodige
risico’s van dien. Zoveel risico’s zelfs, dat door
de vele fatale incidenten na de eerste vijf edities
werd besloten de stekker uit deze race te trekken. La Carrera Panamericana stierf een tijdelijke dood, maar de legende leefde onverminderd
voort en kreeg misschien juist wel een extra

52 PORSCHESCENELIVE

boost. Inmiddels wordt de race dus weer gereden. La Carrera Panamericana wordt al sinds
1988 opnieuw georganiseerd onder de noemer
‘Spirit of La Carrera’. Van 24 tot en met 30 oktober stond de 2008-editie gepland. Drie State
of Art-teams, die bol stonden van de noodzakelijke ervaring, stonden aan de start. Team 1
(Jan Lammers en Chris Zegers) in een Porsche
356 uit 1953, team 2 (Jeroen en Sebastiaan
Bleekemolen) in een Porsche 356 uit 1959 en
gastteam 3 (Han Brouwers en Frank Sorée) in
de ‘Holy Guacemole’ – een Chrysler NewYorker
hardtop coupé, die in 2005 ook al meedeed aan
de Mexicaanse ‘overlevingstocht’. Sorée is na
terugkomst in Nederland lyrisch over het avon-

tuur. Zijn racedagboek gebruiken we dan ook als
leidraad voor dit verhaal.
Professioneel

“Als Nederlands clubje hebben we aardig wat
indruk gemaakt in Mexico”, begint Sorée zijn
verhaal. “Uiteraard waren we maar een klein
onderdeel van de honderd equipes die meereden, maar bij onze teams was alles uiterst professioneel voor elkaar. Naast de zes rijders,
was namelijk nog een hele batterij aan mensen
aanwezig. Drie service auto’s en een persauto maakten bijvoorbeeld ook deel uit van onze
groep. Wat dat betreft was het echt goed voor elkaar. De aanwezigheid van die service auto’s al-

leen geeft al een goed gevoel, omdat je weet dat
je zo weer aan het rijden bent als je eens ergens
komt te staan.”
Heldenstatus

Afijn, we beginnen bij het begin. De Nederlandse
rijders waren vooraf gewaarschuwd voor de
soms behoorlijk extreme omstandigheden in het
Midden-Amerikaanse land. “Het is inderdaad

nogal wat anders rijden dan je gewend bent”,
vertelt Sorée desgevraagd. “Soms heeft het wel
wat weg van de Mille Miglia, al zijn het enthousiasme en de passie van met name de mensen langs de weg in Mexico geheel anders van
aard. De mensen zijn er armer en vinden het
fantastisch dat zo’n race hun plaats aandoet. Je
moet op de foto, moet handtekeningen uitdelen – je voelt je bijna een bekende wereldster.

Onvergetelijk

Een dag voor de start van de race haalden Han en Job
Brouwers de Chrysler op om zich bij de twee Porsche
356’s te voegen op het zwaarbewaakte terrein van de
scrutineering. Daar werkten Koen Weerheim en Fred den
Brok al 24 uur lang aan het finetunen van de twee 356’s,
zodat ook die twee equipes zonder problemen aan de
start zouden kunnen verschijnen. Dat lukte uiteindelijk en
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liep de eerste etappe moeilijk: “Het grote aantal pk’s van
de Chrysler konden we niet vertalen naar hoge snelheden. Het parcours bestond tijdens de snelheidstrajecten
namelijk vooral uit bijzonder bochtige bergweggetjes. Een
zesde plek was desalniettemin een mooi resultaat.”
Geheim

Etappe twee (Oaxaca – Mexico City) verliep voorspoedig. Jan Lammers was geprikkeld door de tijdstraf van een
dag eerder en besloot flink van leer te trekken. Dat werkte, gezien de eerste plek die behaald werd in het dagklassement. Voor de Bleekemolens was het recept hetzelfde.
Voorop rijden dus, met heel veel nieuwsgierige en jaloerse ogen op zich gericht. Andere equipes konden namelijk
maar niet bedenken wat hun 356 nou zo snel maakte. Er
werd zelfs gedacht dat er met regels gesjoemeld moest
zijn om zo snel te kunnen zijn. Jeroen Bleekemolen kon er
alleen maar om lachen en wees een keer naar de rechtervoet waarmee hij de 356 telkens op de staart trapte. Die
gasgevende voet bleek het enige geheim.
Tijdens etappe drie besloten Han en Frank er gedurende de dag de brui aan te geven. Voor die dag althans:
“Op hemelsbreed zo’n zestig kilometer van de finish, met
nog vijf sections voor de boeg, besloten we te stoppen.
Doorrijden had immers geen enkele zin. Na de ochtendlijke speedsection vanuit Mexico City hadden we namelijk een startmotorprobleem. Die moest gerepareerd worden – net als de daardoor lekkende radiator – en daardoor
misten we in de tweede speedsection onze starttijd met

dus kon op 24 oktober vol goede moed begonnen worden aan de eerste etappe, die van Tuxtla
Gutiérrez naar Oaxaca leidde. “Op die eerste
dag bleek al meteen dat het een onvergetelijke
ervaring ging worden”, verhaalt Sorée. “We wisten al dat het bijzonder ging worden, dat hadden de vele verhalen vooraf inmiddels al wel duidelijk gemaakt, maar dat het zo spannend, snel
én feestelijk ging worden, dat hadden we vooraf
niet durven dromen. Complete Mexicaanse dorpen stonden op zijn kop bij onze doorkomsten.
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Scholen en werklui lieten het werk voor wat het
was om iedereen te bewonderen én aan te moedigen. We wisten werkelijk niet wat we meemaakten.” Voor de Bleekemolens verliep de eerste etappe voorspoedig. In hun Historic A klasse
mochten ze zelfs de allerhoogste plek op het podium beklimmen!
Echte winnaars

Bij Jan Lammers en Chris Zegers (in de Original
PanAm klasse) verliep de eerste etappe moei-

zamer. Ze kwamen zonder benzine te staan en
verloren daardoor 1,5 uur. Het leverde ze uiteindelijk een maximale penalty op, waardoor een
plek achterin het veld het enige was dat restte.
“Het mooie aan de teams van de Bleekemolens
en Lammers/Zegers is dat je aan alles ziet dat
het echte winnaars zijn”, vertelt Sorée. “Zodra
zij benzine ruiken en een stuur in handen hebben dan willen ze maar één ding en dat is winnen. Dan hoeft het uiteindelijk niet eens om een
grote prijs te gaan, zelfs als aan het eind van de
rit slechts een beker staat te wachten dan zullen
ze alles geven. Elke race nemen ze serieus. Han
en ik doen dat natuurlijk ook wel, maar dan niet
uit een professioneel perspectief. We vinden het
wel mooi om bijvoorbeeld driftend over kruispunten te gaan, om zo het publiek ook wat spectaculairs te bieden.” Voor Brouwers en Sorée ver-
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het hotel gooide de 356 namelijk al haar olie op
straat door een lek filter. De servicecrew had ze
dankzij een bypass van het druksysteem weer
aardig snel op de weg, maar met name dankzij een slimme kaarttruc van Han en Frank verscheen het duo precies op tijd voor de eerste
speedsection. “Ook tijdens dag vijf ging er nogal
wat stuk tijdens La Carrera Panamericana’, aldus Sorée. “Na een platte Studebaker en nog
wat korte auto’s tijdens dag vier, gingen er tijdens de speedsection van dag vijf nog wat auto’s af. Of beter gezegd: op! In section twee
slipte opnieuw een Studebaker, waarna een
Mustang er eveneens driftend bovenop belandde en een derde Mustang ruim 100 meter verderop in de ditch gelanceerd werd. De navigator
van één van de equipes werd met een gebroken
voet naar het ziekenhuis gebracht. De rest was
-net als wij- wel een beetje onder de indruk van
het feit dat dit opnieuw zo goed was afgelopen.
Het had namelijk zomaar heel anders kunnen
zijn.” Vanwege het ongeluk werden overigens
twee latere proeven gecanceld.
Afgepeigerd

vlnr: Jan Lammers, Han Brouwers, Sebastiaan Bleekemolen, Jeroen Bleekemolen, Frank Sorée en Chris Zegers

21 minuten. Vier sections later hoorden we tijdens de lunch dat we daardoor na élke section van die dag beloond zouden worden met
de tijd van de langzaamste PanAm-rijder.
Oftewel: of we nou hard zouden rijden, of hele-
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maal niet zouden rijden, het resultaat zou hetzelfde zijn – een laatste plaats dus.” Dan leek
het Brouwers en Sorée terecht beter de tijd te
gebruiken voor het perfectioneren van de setup van de auto.

Bij etappe vier (Querétaro – San Luis Potosi)
bleek dat de nieuwe setup meer dan voldeed.
In de ochtend ging het duo al als een speer en
toen in de middag ook de ‘remmerij’ nog eens
een update kreeg, ging het alleen maar beter. Een vijfde plek in de klasse was de beloning. Jan Lammers had de smaak ook te pakken. In de 356 liet hij veel zwaardere en (op
papier) snellere equipes ver achter zich. Onder
zijn slachtoffers onder andere verschillende Volvo’s, Studebakers én zijn eigen navigator, Chris Zegers. Die was na deze dag namelijk zo afgepeigerd dat hij besloot vroeg onder
de wol te gaan. Jan Lammers kon het eremetaal dus in zijn eentje op gaan halen die avond.

Trendshoppen

“Ook Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen hadden weer een plek op het podium veroverd”, aldus Sorée. “Ze hadden op dat moment nog maar
een minuut in te halen om klassewinnaar te kunnen worden. Daarvoor moest de teamcaptain
dan nog wel even op zoek naar nieuwe banden.
De heren leven namelijk gezond, maar ze roken rubber!”
Ongeluk

Dag vijf werd een heftige dag, die voor Chris
Zegers en Jan Lammers teleurstellend begon.
Al bij het wegrijden van de parkeerplaats van

Op dag zes (Aguascalientes – Zacatecas) was
het uitslapen geblazen, aangezien pas om
10.00 uur begonnen werd. “Dat kwam mooi
uit, aangezien we de nacht ervoor waren wezen ‘trendshoppen’ voor State of Art”, lacht
Sorée. “De commandant van de federale politie had me namelijk de avond ervoor al een mooi
staatseigendom in de vorm van zijn uniformjas beloofd, in ruil voor één van de felbegeerde PanAm-jacks van State of Art waar wij mee
liepen. Niemand geloofde dat het daadwerkelijk zou gaan lukken, maar ’s nachts liepen we
zowaar met twee exemplaren over de schouder
het hotel in! Het uurtje extra slapen was vervol-

gens zeer welkom.” De weg van Aguascalientes
naar Zacatecas was korter dan de route van eerdere racedagen, maar makkelijker was het allerminst. De setup van de Chrysler én de gedrevenheid van de professionele teams in de
Porsches leverde de zo gewenste resultaten op.
De Nederlandse teams liepen verder in op hun
voorgangers en beide Porsches dwongen wederom een podiumplek af – het werden zelfs
twee eerste plaatsen! Sorée: “Vooraf was ons
door meervoudig deelnemers al toevertrouwd
dat de aankomst in Zacatecas een happening op
zich zou worden. De inwoners van de prachtige stad zijn namelijk enorm enthousiast over de
race. Er was ons niets teveel beloofd. Niet alleen
de inwoners van de stad, maar ook de vele duizenden bezoekers (waaronder het politiekorps)
gingen compleet uit hun dak! De Mezcal – een
soort extreem goedkope en daardoor erg venijnige Tequila – vloeide uit de handen van de politie (!) en opnieuw wisselde een officieel politieshirt van eigenaar. Jeroen Bleekemolen bleek
de gelukkige nieuwe eigenaar!”
Compleet gek

Zoals zo vaak zat ook bij La Carrera
Panamericana het venijn in de staart. Dag zeven (Zacatecas – Nuevo Laredo) werd voor
de Nederlanders gekenmerkt door pech. De
Bleekemolens verloren tot twee keer toe hun
V-snaar en Zegers en Lammers kwamen opnieuw zonder benzine te staan. Brouwer en
Sorée hadden op hun beurt meteen al last van
een slippende koppeling. Dat werd gedurende de dag alleen maar erger. Het zorgde er
uiteindelijk allemaal voor dat er wat plaatsen
verspeeld werden. De professionele teams eindigden beide op de tweede plaats, voor Sorée
en Brouwers restte een vijfde plek. “‘Weliswaar
hadden we allemaal uitzicht op een nóg hogere notering, maar de aankomst in Nuevo Laredo
was er niet minder feestelijk om”, vertelt Sorée.
“Het plaatsje aan de grens met Amerika is ook al
compleet gek van de race. Zo gek zelfs, dat de
Corona die traditioneel gezien bij de finish uitgereikt dient te worden al op was toen we arriveerden! Al met al was de Carrera Panamericana
een ervaring om nooit te vergeten en absoluut
iets om nog een keer te doen. Een woord van
dank aan State of Art, het serviceteam, het supportteam en alle andere betrokkenen is dan ook
meer dan op zijn plaats!”
Meer informatie, impressies, racereport en
foto’s: www.StateofArt.com/actie en
www.McTAR.com.
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