
Bergracers zijn de meest uitgebeende auto’s in hun soort. Zo snel mogelijk omhoog 
met veel vermogen en een extreem laag gewicht. De Biposto 695 is de laatste  
variatie op dit thema. En de Alpenpassen op de grens van Italië, Zwitserland en 
Frankrijk vormen dé plek om te zien of Abarth een echte bergracer heeft afgeleverd.

Bergracer TEKST  
OLOF VAN 
JOOLEN  
FOTOGRAFIE 
SYTSE 
DIJKSTRA

ZWITSERLAND/
FRANKRIJK/

ITALIË
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CHÂTILLONAOSTA

VAL D’ISÈRE

ORSIÈRES

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

TURIJN

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

CHAMONIX

KLEINE ST. BERNARD

GROTE ST. BERNARD

VALLORCINE



LAK VOOR WE BIJ HET ITALIAANSE CHÂTILLON 
DE EERSTE PAS VAN DE DAG OPRIJDEN is er even 

dat mooie moment. Terwijl in de verte op de A5 het 
doorgaande snelwegverkeer richting Frankrijk ruist, 

maken wij ons klaar om te gaan rijden. Exact dat: rijden! 
Niet verplaatsen, zoals al die mensen beneden ons ge-

dachteloos doen. De leuning van de carbon kuipstoel gaat 
een slagje rechter, de zitting wordt een tandje naar voren 
gezet. De Abarth is perfect op temperatuur. De weg omhoog 
zo goed als leeg. Alle seinen staan op groen. Het is tijd om 
te gaan. Het motorgeluid dat stationair klonk als een Groep 
A-Lancia Delta uit de vroege jaren negentig verandert in een 
doffe brul als de Biposto de eerste hoogtemeters pakt. Bam, 
op de rem voor de eerste haarspeldbocht, gas los, insturen 
en weer gas richting de volgende hairpin. De Goodyears 
grijpen zich vast. Het sperdifferentieel verdeelt het vermo-
gen bijna volmaakt tussen de voorwielen. Het binnenste 
wiel lijkt magnetisch richting berm te worden getrokken. 
Meer gas en de beet in het asfalt wordt alleen maar sterker. 
Sneller dan gedacht staan we ‘boven’ in Antey-Saint-André. 
Tussen aanhalingstekens, omdat het niet de top van de berg 
is, maar het punt waarop je de laatste mogelijkheid hebt om 
af te slaan richting dal. We gaan links de SR42 op. Een iets 
smaller en vooral nog sterker kronkelend weggetje. Het gaat 
langs dorpjes en gehuchten, waar zelfs midden op de dag, 
hartje hoogseizoen, bijna niemand is. Hier ook geen cam-
pers of landgenoten die op kruipsnelheid hun Kip, Eriba 
of Hobby naar boven trekken. De wegen in de bergen rond 
Aosta zijn helemaal voor ons. Het is dat we verder willen, 
maar anders zou je de rest van de dag kunnen doorbrengen 
zoals de skiërs die er in de winter zijn. Van het dal naar de 
top en weer terug in een steeds volmaakter ritme. 

Het is een hernieuwde kennismaking met dit stuur-
mansparadijs. In mei reden we hier met onze Autovisie-
Mazda tijdens de Tulpenrallye. We wisten dat de uitzetters, 
vader en zoon Berkhof, grossieren in geweldige weggetjes. 
Uitdagende stukjes asfalt waarvan je je bijna niet kan 
voorstellen dat ze anno 2015 nog bestaan. Maar met dit 
gebied op de grens van Noord- en Zuid-Europa overtroffen 
ze zichzelf. Er was alleen één ‘maar’. Zonder onze trouwe 
redactieklassieker te willen afvallen vroegen we ons steeds 
af hoe het zou zijn om hier te rijden met iets moderns. Een 
auto die remmen heeft waarvan je zeker weet dat ze serieus 
gebruik aankunnen, met genoeg vermogen en liefst niet 
te groot. In de Tour de France zijn de kleinste renners toch 
ook de beste klimmers? Zet je die eisen op een rij, dan kan 
je niet om Abarth heen. Helemaal niet wanneer je weet dat 
het merk net de ultieme evolutie van de 500 heeft gepresen-
teerd. Een betere reden om terug naar de bergen te gaan, 
komt er waarschijnlijk nooit meer. En het Aostadal vormt 
nog maar de coulissen van het grote theater waarbij het in 
de schaduw ligt: de Grote Sint Bernardpas.

Wie zegt dat de Abarth Biposto 695 een volstrekt krank-
zinnige auto is, heeft rationeel bezien volledig gelijk. Zonder 
opties kost hij net geen 50.000 euro. Laat dat even bezinken. 
Vijftig mille voor een opgevoerde Fiat 500, die er in de tam-
ste uitvoering al is voor iets meer dan 15.000 euro. Wanneer 
je de specificatielijst doorneemt, snap je iets beter waarin 
dat gigantische prijsverschil zit. De standaarduitvoering 
van de Biposto laat alle erkende namen in de high perfor-
mance toeleverindustrie zien. Met een Brembo-remsysteem, 
carbon kuipstoelen van Sabelt, een titanium Akrapovic-
uitlaat, OZ Ultraleggerra-wielen, titanium Poggipolini-veer-

‘ Wie zegt 
dat de 
Biposto 
een krank
zinnige 
auto is, 
heeft  
rationeel 
bezien  
volledig 
gelijk’

Van pas naar col, bijna perma-
nent bochten draaiend. Als het 
asfalt een beetje glad is, kan je 
er met weinig auto’s zo goed uit 
de voeten als met een Biposto.

Links: als extraatje is een ver-
snellingsbak met ‘dogrings’ 
(speciale vertanding) leverbaar. 
De pook ervan ziet er prachtig 
uit, maar van de werking zijn we 
niet helemaal overtuigd. 
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ROEMRUCHTE BERGRACERS
Vanaf de jaren twintig tot diep 
in de jaren zestig van de vorige 
eeuw namen grote merken en 
rijders als Hans Stuck, Edgar 
Barth en Gerhard Mitter het 
tegen elkaar op in een Europees 
Kampioenschap heuvelklim. Por-
sche domineerde de klasse tus-
sen 1958 en 1967. Met de 909 
en 910 Bergspyders als ultieme 
bergracers. De 909 woog met 
vloeistoffen slechts 430 kilo 
dankzij de toepassing van veel 
exotische materialen, zoals tita-
nium in de wielophangingen en 

het benzinetankje waar slechts 
15 liter in kon. Meer had je 
immers niet nodig. Abarth deed 
het ook altijd goed in de heuvel-
klimwedstrijden, met modellen op 
basis van de Fiats 500, 600 en 
850. Zoals de 695 SS en de 850 
TC Corsa. Het merk uit Turijn 
pakte aan het eind van de berg-
raceglorietijd ook een paar titels, 
zoals met de 2000S in handen 
van Arturo Merzario (1969) en 
de 3000 die werd gereden door 
fabriekscoureur Johannes Ortner 
(1970 en 1971).

Verstopt in de stalling onder 

een Zwitserse dorpsgarage 

staat deze Fiat 131 Abarth.

pootbrug en Extreme Shox-dempers. Het beste van het beste 
teneinde de 500 om te vormen van boodschappenautootje 
tot bergracer. In de traditie van dit soort auto’s is een zo laag 
mogelijk gewicht het uitgangspunt. Dankzij al het carbon en 
titanium en het achterwege laten van achterbank, airco, ra-
dio en navigatie weegt de Biposto net geen duizend kilo. En 
je kan nog verder. Optioneel zijn een aluminium motorkap, 
kunststof raampjes met schuifluikje, carbon panelen aan 
de binnenkant van de deuren en de meest besproken optie: 
een raceversnellingsbak met dogrings, die een speciale 
vertanding hebben en sneller schakelen mogelijk moeten 
maken. Vink je ze allemaal aan, dan mag je nog eens 26,5 

mille bij de Abarth-dealer achterlaten. Dat moet je even tot 
je laten doordringen. Fiat heeft op het orderformulier van 
onze Abarth voor twee dagen bijna alle vakjes aangetikt. De 
695 mist alleen vijfpuntsgordels en de schuifraampjes, die 
maar een klein stukje open kunnen. Bepaald geen drama, 
want de temperatuur in startplaats Turijn tikt de 40 graden 
Celsius aan en de gewone portierruiten kunnen helemaal 
naar beneden. Wanneer we in de garage van de Mirafiori-
fabriek om de Biposto lopen, raken we onder de indruk. Het 
is een onwaarschijnlijk doeltreffend ogende machine met 
zijn uitgeklopte schermen, dikke 18-inch wielen en matte 
titaniumgrijze koets, de enige kleur waarin hij leverbaar is. 
Een auto die in al zijn waanzin perfect past in de traditie van 
Carlo Abarth om doodgewone autootjes tot extreme reuzen-
doders te tunen. Die combinatie van schattig en toch direct 
voor de kill te kunnen gaan, is onweerstaanbaar. 

Na een lusje over de SS26 staan we aan de voet van het 
hoofdnummer van vandaag: le Grand Saint Bernard. Vanuit 
het dorpje Saint-Rhémy-en-Bosses kronkelt de weg naar 
bijna 2500 meter hoogte met een gemiddeld stijgingsper-
centage van tien procent. Wij zijn er in wat fotograaf Sytse 
‘het gouden uur’ noemt. De zestig minuten rond zonsonder-
gang, wanneer het licht op zijn mooist is en elke foto vanzelf 
een verhaal wordt. Volmaakt is dit moment net zo goed voor 
stuurmannen, want de pas blijkt bijna leeg. Alleen de meest 
fanatieke motorrijders pakken er nog op kogelsnelheid hun 
bochten. Houd je hen in de gaten, dan staat niks je in de 
weg om het gladde asfalt zo goed mogelijk te benutten. De 

bochten zijn er redelijk open en het zicht is prima, waardoor 
je mooi de perfecte lijnen kan rijden. Het blijkt het optimale 
terrein voor de Biposto. Hoewel wij hem opportunistisch als 
bergracer zien, is het een auto die vooral voor het circuit is 
neergezet. Dat merk je aan zijn knalharde onderstel. Op het 
slechtere wegdek dat er aan de Zwitserse kant van de berg 
ligt, moet je echt van het gas af wil je niet uit koers stuiteren 
en honderden meters lager in het ravijn eindigen. De platte 
(215/35 R18) Goodyears helpen niet bij het absorberen van 
oneffenheden. De spatiëring van de versnellingsbak is ook 
duidelijk meer voor de baan dan voor een berg. Twee is 
relatief lang en in combinatie met een motor die pas echt 
op stoom komt boven 3000 toeren, werkt dat niet optimaal 
in scherpe hairpins. Je moet daar terug naar de eerste 
versnelling, wil je niet stil vallen. Maar dat voelt weer lomp. 
Helemaal met de dogringbak. Wellicht komt het doordat 
ons exemplaar al een paar duizend stevige testkilometers 
had gereden, maar wij raakten er niet door overtuigd. De 
racebak zou sneller moeten opschakelen, maar wij waren 
er vooral langzamer mee als we in de buurt van kraakloos 
wisselen van verzet wilden komen.

Met vanbinnen zwart gebrande uitlaatpijpen die hard 
werken verraden, zetten we de Biposto bij bed & breakfast 
La Catogne in Orsières neer. Echt zo’n Zwitsers houten 
hotel, waar de kaasfondue het eerste is dat je ruikt. Al-
lesbehalve hip, het interieur doet denken aan vroeger bij 
opa en oma thuis. Maar perfect voor een biertje, diner en 
een bed met ouderwets dik dekbed. Bij het ontbijt valt een 

‘ De combinatie van 
schattig en toch 
direct voor de kill 
kunnen gaan, is 
onweerstaanbaar’

Onder de motorkap gaat 
het carbonthema verder 

met een airbox van BMC.
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ACCOMODATIES 
Het grensgebied van 
Italië, Frankrijk en 
Zwitserland ligt op dui-
zend kilometer rijden 
van Utrecht. Binnen 
een dag te doen dus. 
Goed vertrekpunt is het 
dorpje Saint-Vincent 
d’Aosta, waar dit jaar 
ook de Tulpenrallye 
van start ging. Acco-
modaties zijn er volop, 
variërend van kleine 
familiepensions tot een 
op en top luxe kuurho-
tel als het Parc Hotel 

Billia. Kamers kan je 
daar in het laagseizoen 
krijgen vanaf 129 euro. 
In Zwitserland hoeft 
overnachten ook niet 
de hoofdprijs te kosten. 
Wij betaalden in B&B 
Le Catogne zes tientjes. 
Zelfs in het voor de ber-
gen diepste laagseizoen 
zijn er overal langs het 
parcours restaurants 
en cafeetjes open, waar 
je kunt eten of een kop 
koffie drinken. Culinaire 
tip: Noord-Italië staat 

bekend om zijn truffels, 
dus neem een bordje 
pasta met truffel als 
lunch. Houd er in deze 
route wel rekening mee 
dat veel van de passen 
een flink deel van het 
jaar niet berijdbaar zijn 
vanwege de sneeuw. 
Grofweg gaan ze vanaf 
eind oktober dicht, 
terwijl het tot diep in 
mei kan duren voordat 
alle sneeuw weg is en 
de wegen weer goed 
begaanbaar zijn. 

serie tinnen bordjes op. Het zijn prijzen die zijn gewonnen 
tijdens slalomwedstrijden van de Zwitserse Porsche-club. 
Op de parkeerplaats spotten we de auto waarmee ze zijn 
binnengehaald: een tot in de puntjes geprepareerde Porsche 
GT3 RS. Eigenaar Ludovic Favez rijdt er regelmatig mee 
naar de Nordschleife en gaat graag naar trackdays op Spa 
Francorchamps. De auto op Zwitsers kenteken zetten, daar 
piekert hij niet over. “Veel te duur…”, verzucht de hotelbaas. 
Hij blijkt hier niet de enige te zijn die graag war sneller rijdt. 
Zoals laaglanders smachten naar de bergen, blijken de 
inwoners van het land waar autosport sinds 1955 verboden 
is te verlangen naar snelheid. We spotten rond Orsières 
meer rappe Subaru’s, M3’s en Honda Type R-modellen dan 
je in weken door heel Nederland ziet. Logisch, dat spul past 
ook perfect in de bergen. Wanneer we door de hoofdstraat 
rijden, vangen we een glimp op van iets unieks op de brug 
van de lokale garage. Het blijkt een minutieus opgebouwde 
rally-Escort RS2000 Mk2 te zijn. Gespoten in het bekende 
Belgische rood-met-witte Bastos-schema. In de vensterbank 
glinstert een serie bekers en rallyschilden ons tegemoet. Al-
lemaal gewonnen met de Ford? De garagehouder schudt het 
hoofd en gebaart ons mee te lopen. Onder de zaak blijkt nog 
een stalling voor zijn speeltjes te zitten. De man heeft een 
goede smaak, want als eerste zien we een zwarte BMW M3 
E30 Sport Evolution. Met vijfhonderd geproduceerde exem-
plaren de meest zeldzame en gezochte van alle vroege M3’s. 
Dan is er nog een Subaru WRC en onder de laatste stofhoes 
die we optillen, komt een familielid van de Biposto van-
daan. Een Fiat Abarth 131 Rally. De grote Walter Röhrl won 
met zo’n auto het WK Rally in 1980. “Ik heb de tijd niet om 
ermee te rijden. Maar kijk rustig”, mompelt de garagehouder 

voordat hij terug sloft naar zijn werkplaats. Via WhatsApp 
gooit collega Peter Hilhorst zijn rijtjeshuis in de onderhan-
delingen voor de M3. Vooralsnog zonder succes. 

Vanuit Orsières kan je twee kanten op. Wie de route wil 
rijden in de geest van de Tulpenrallye gaat verder richting 
het noorden. Er zijn opties genoeg om via mooie wegen 
naar een overnachtingsstop te gaan. ‘De Tulp’ had Evian-
les-Bains als eindpunt, maar eigenlijk zijn alle dorpjes aan 
het meer van Genève de moeite waard. Ze liggen op een dag 
sturen vanaf Aosta. Voordeel van de Franse kant van het 
meer is dat je ontkomt aan het prijzencircus dat Zwitser-
land is, sinds het vrijlaten van de vaste wisselkoers door de 
centrale bank. Na een nachtje slapen kan je makkelijk de 
snelweg op richting Nederland of de Jura in voor nog meer 
mooie wegen. Wij doen op advies van onze nieuwe vriend 
Ludovic iets anders. Met een slinger gaan we via Martigny 
richting Chamonix. Vlak voor dit bekende wintersportoord 
doen we koffie in Vallorcine. Europa’s hoogste berg torent 
er boven je uit. Vervolgens moet je even door de drommen 
toeristen heen die wachten voor de Mont Blanc-tunnel, om 
het gebaande pad direct erna weer te verlaten. Vervolgens 
wacht een serie passen die allemaal even mooi zijn. Of je nu 

‘Als je in het juiste 
toerengebied blijft, is de 
versnelling maniakaal’

alleen de Kleine Sint Bernard pakt en terugrijdt naar Aosta. 
Of zoals wij helemaal afzakt langs Tignes en Val-d’Isère om 
bij Lanslebourg-Mont-Cenis terug in de richting van Turijn 
te rijden.

Tegen de tijd dat de Italiaanse autostad op de borden 
staat, zijn we compleet ingespeeld op de Biposto. Ondanks 
de beperkingen die horen bij het trackdayconcept komt de 
Abarth heel dicht in de buurt van de ideale bergracer, dat 
merken we wanneer we onze checklist van de vorige keer 
Aosta afwerken. Vermogen: check. Als je in het goede toe-
rengebied blijft, is de versnelling maniakaal. Remmen: oké. 
De Brembo’s doseren perfect en geven ook na vele keren 
hard vertragen geen krimp. Wegligging: prima. Op een nat 
circuit laat de 695 wat ‘lift off oversteer’ zien, maar op droog 
hoef je je daar geen zorgen om te maken. Dan kan je zonder 
zorgen enorm ver pushen, tot bizar hoge bochtsnelheden. 
We denken nog even terug aan onze barse woorden over 
de hoge catalogusprijs van de Biposto. Rationeel valt er 
nog steeds geen speld tussen te krijgen. Maar toch..., na 
twee dagen denken we ineens ook dat 
het principe van een bergracer nu 
eenmaal ‘weinig voor veel’ is.

Kever, Matra Djet en 
tammer broertje van 
de Biposto aan de 
voet van de gelukkig 
geopende Kleine  
Sint Bernardpas.

Abarth
Biposto 695

prijs € 74.000,-- 
topsnelheid 230 km/h

acceler. 0-100 5,9 s
gem. verbruik 1 op 15,4

CO2-emissie 155 g/km
motor vier-in-lijn, 1368 cm3, turbo

max. vermogen 190 pk (140 kW)/5500 min-1

max. koppel 250 Nm/3000 min-1

transmissie handgeschakeld, vijfbak, 
optioneel met ‘dogrings’

massa leeg 997 kg

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens
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