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Eifel Klassik Rally the Beetles are back !

Ik had al veel gelezen over de prachtige prestaties 
die deze rallywagens hadden behaald, maar deze 
Kevers in levenden lijve te kunnen bewonderen 
was toch een hele ervaring. Helaas liep men toen 
nog niet rond met allerlei toestellen met camera-
mogelijkheden, een opname van deze ontmoeting 
had ik niet gemaakt.

Het was een maandagochtend in september 1974, 
als beginnend Volkswagen verkoper was ik op 
weg naar m’n eerste Sales Meeting in Aartselaar 
(Antwerpen). Als hobby was ik co-piloot bij een 
rallyteam en we reden toen hoofdzakelijk provin-
ciale rallyes met een VW 1303S, aangekomen op 
de parking van het hotel viel mijn oog direct op 
een 2-tal VW 411 Varianten met op de aanhanger 
een (ex) Porsche Salzburg Kever die het weekend 
de 3-Zustersteden Rallye gereden hadden.

Dit was voor mij een reden te meer om 
op 24 juli af zakken naar Daun in de 
Eifel, want daar zou na 40 jaar weer een 
2-tal Salzburg Kevers in actie komen 
met de rallypiloten van weleer: Herbert 
Grundsteidl en Franz Wittmann.

De 8000 inwoners van het anders rus-
tige stadje Daun, werden tijdens het 
weekend van 24 tot 26 juli letterlijk 
overspoeld door 40.000 rallyliefhebbers 
die kwamen genieten van dit grootste 
rollende rally-museum van de wereld. 
150 teams uit heel Europa met 37 ver-
schillende automerken kwamen hier 
aan de start.

Wim Koelman is sinds dag 1 van het Boxertje magazine een vaste co-
lumn schrijver, Wim wilde voor deze laatste column zijn passie delen 
met de lezers van ons MAGazine, rallyrijden.

Links het leger VW 41 Varianten ter ondersteuning van de Salzburg Kever. Deze 
Salzburg Kever (originele foto boven) was opnieuw te zien tijdens de Eifel Klassik 
Rally (foto rechts onderaan).
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Ook de grote namen van weleer ontbraken 
niet. Walter Röhrl, Stig Blomqvist, Harri 
Toivonen, Björn Waldegard en Jean-Claude 
Andruet, waren van de partij met hun ori-
ginele rallymonsters, een Audi Quattro, een 
Lancia Rallye 037, een Ford RS200, een Por-
sche 911RSR, en veel meer.

Privé teams die een originele rallywagen 
hadden gekocht van Mikkola, Mäkinen, 
Vatanen, Eklund of helden van de lage lan-
den zoals Colsoul, Slotemaker, Droogmans, 
en zoverder, schrokken niet terug om tot 
het uiterste te gaan tijdens de spectaculaire 
klassementsproeven. 

Van links naar rechts: Harald Gottlieb, Herbert Gründsteidl, Wim Koelman 
en Franz Wittmann.

Herbert Gründsteidl haalt zijn rally-Kever uit de stalling om deel te nemen  
aan de Eifel Klassie Rally deze zomer.

Tijdens de presentatieavond donderdag 
voor de rally had ik de gelegenheid om 
even een korte babbel te slaan met de 
twee Keverpiloten Herbert Gründsteidl 
en Franz Wittmann, alsook co-piloot 
Harald Gottlieb. Zij genieten heel veel 
van deze teruggekomen belangstelling 
en voelen zich weer 40 jaar jonger in de 
VW Kevers die nog in topconditie wa-
ren.

Het was een weekend om niet vlug te 
vergeten met tienduizenden echte rally-
liefhebbers, geen agressiviteit, gewoon 
genieten van wat de jaren ’60, ’70 en ’80 
aan puur rallymateriaal hebben achter-
gelaten en met dit jaar de VW Kever in 
de hoofdrol!

Als je geïnteresseerd bent in levende 
beelden, kijk dan eens op dit ruim 9 
minuten durende filmpje: 

www.ClassicVW.eu/video/eifel

Grote namen waren aanwezig zoals 
hier op de foto Stig Blomqvist en Wal-
ter Röhrl.


