
Na meer dan 100 jaar stopt Holden eind dit jaar in Australië met de autoproductie.                Jaco Bijlsma reed een ereronde met de auto die als laatste van de band rolt.
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EN DAG VOORDAT IK DE HOLDEN OPHAAL, BESEF IK DE 
OMVANG VAN DE RAMP PAS. In een ontbijttentje in Moor-
rabin lees ik in de Herald Sun dat de Australische exodus van 
autofabrikanten op termijn, inclusief de gevolgen voor toele-
veranciers en andere business, wel 40.000 banen gaat kosten. 
Toyota, Ford en Holden trekken eind dit jaar de stekker uit 
hun Australische fabrieken. Ze zullen zich vanaf dat moment 
slechts beperken tot import. Oorzaken: een sterke Australi-
sche dollar, hoge arbeidskosten en dominante vakbonden. 
Zelfs het feit dat de gemiddelde Australiër al jaren kiest voor 
Japanse auto’s was voor Toyota, dat al 14 jaar de nr. 1-positie 
heeft in een markt die 1,2 miljoen auto’s groot is, geen reden 
om de lokale productie te handhaven. Van die totaalproductie 
is 56 procent overigens bedrijfsauto’s is. Mazda stond in 2016 
op plaats twee, gevolgd door Hyundai. Holden en Ford pakken 
plaats vier en vijf met dik 94.000 en 81.000 units. Hoe dan ook, 
de in Australië geproduceerde auto sterft dit jaar uit. Moeten 
we daar rouwig om zijn? Wat maakt zo’n Holden eigenlijk 
bijzonder, is het meer dan een GM-product? 

Het is dat ik het heldenverhaal ken rond snelle Holdens, 
want als ik in de parkeerkelder van Holden HQ in Port Mel-
bourne zonder ceremonie of verdere toelichting de sleutels 
krijg van een auto die we hier in de Lage Landen als ‘wild’ 

zouden betitelen, voel ik geen dreiging. Toch moet dit volgens 
de verhalen echt Australisch automobiel ‘wildlife’ zijn. Of is 
dat in het land, dat net als de States voor alles een waarschu-
wingsbord heeft, schromelijk overdreven? Voor zover ik de 
cultuur na een kleine week kan beoordelen, verwacht ik dat 
niet. Want Aussies zijn eerlijk en rechttoe rechtaan. Voor een 
Nederlander prettig dus. De Commodore is rood als rauw 
vlees, maar eigenlijk zou hij Gauloise-blauw moeten zijn, dit 
brok Australische cultuur. Want het is een zware roker, een 
kettingroker zelfs, want deze powersedan met zijn 6,2 liter 
LS3 V8 Corvette-motor, heeft een CO2-uitstoot van liefst 293 
g/km. Officieel staat deze milieubarbaar te boek als Holden 
Commodore VFII SS-V Redline. Het is de laatste in zijn soort, 
die van de oldskool powersedans. Exact dit model zal aan het 
einde van het jaar als allerlaatste van de band rollen.  

De handshake van deze Commodore bezorgt me geen 
tintelingen of witte knokkels, het is meer een handdruk 
vol gevoel die zelfs tact verraadt. Een druk op de startknop 
maakt een beer van een V8-motor met 410 pk en 570 Newton-
meters trekkracht wakker. Die schraapt zijn uitlaatpijp even, 
komt diep en donker grommend tot leven en murmelt dan 
door vier flinke uitlaatmonden sonoor en laag voort. Als ik 
de eerste versnelling van de handbak inleg, voelt dat niet als 

1948 FX 48-215 
De Holden waarmee het allemaal 
begon. Oorspronkelijk ontworpen 
als Chevrolet, maar te klein bevon-
den voor de Amerikanen. De 
Australiërs liepen ermee weg.

1968 HK MONARO GTS 
De eerste van de legendarische 
compacte muscle cars. Voorin de 
gezochte, slechts elf maanden 
gebouwde HK GTS ligt een 327 cu 
Chevrolet small block.

1973 XB FALCON COUPE
Deze zwaar gemodificeerde Falcon 
Coupe, genaamd V8 Interceptor, 
is misschien wel de beroemdste 
Australische auto ooit, onsterfelijk 
geworden door de Mad Max-films. 

1963 EH SPECIAL SEDAN 
Holden ging meer upmarket en liet 
het verouderde design achter zich. 
Verschillende carrosserievarianten 
en uitrustingsniveaus zorgden dat 
er voor ieder wat wils was.

1974 LH TORANA SLR 5000 
Onopvallende midsize sedan, totdat 
er een 5.0 V8 in gehangen werd. 
Nog exclusiever in L34-trim, met 
uitgebouwde wielkasten en motor 
met hogere compressie.

1971 XY FALCON 351 GTHO
Een van de meest gezochte Austra-
lische klassiekers: de Falcon V8 GT 
High Output. De snelste straatauto 
van 1971, maar door veranderende 
wetgeving de laatste in zijn soort.

1974 XB FALCON SEDAN
Ook de gewone Falcon sedan werd 
wereldberoemd door zijn optreden 
als dienstauto van Mel Gibson en 
zijn collega’s in de allereerste Mad 
Max-film.
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RIVALITEIT
Ford en Holden zijn al sinds de productiestart verwikkeld in een 
eeuwige strijd, zowel op straat als op het circuit. De rivaliteit tussen 
Ford en Holden is down under zoiets als hier tussen Ajax en Feijen-
oord. De overeenkomsten tussen beide merken zijn talrijk, maar ook 
divers. Holden Commodore en Ford Falcon zijn allebei grote auto’s 
en in tal van carrosserievarianten te krijgen. Meest kenmerkend 
zijn de Ute’s, lage, platte en snelle pick-ups die je nergens anders 
tegenkomt. Bizarre auto’s die prachtig de lifestyle en de mentaliteit 
van de echte Australiër belichamen: dat is een ferme aanpakker, die 
recht voor zijn raap geniet van de simpele dingen des levens, zoals 
een barbecue met goede stukken vlees. En als je zo’n Ute ziet staan, 
zou je bijna denken dat ze bedacht zijn om bier en barbecues te ver-
voeren. Net als van de Holden Commodore waren er van de Falcon 
ook coupés en zelfs vans. En de raceseries waarin Holden en Ford 
jarenlang de strijd met elkaar aanbonden, trokken veel fans. Vanaf 
de jaren zeventig waren er steevast spectaculaire Holden en Ford-
battles tussen de kerbstones in de Australische touringcarseries.

De Holden 
Commodore 
is zelfs in deze 
dikste uitvoe-
ring nog een 
relatief onop-
vallende auto.

1960 XK FALCON 
De eerste Falcon, nog grotendeels 
gebaseerd op de Amerikaanse  
Falcon met zes-in-lijn onder de kap. 
Aanvankelijk alleen als sedan,  
later ook als Wagon, Van en Ute. 
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ten in zijn boeg. De hele bodykit is dikker en voorzien van 
spoilers, forsere dorpels en extra aanduidingen. Die hebben 
de basismodellen niet. De 2017 Commodore-range start bij 
een Evoke en die heeft een 3.0 V6 met 251 pk, daarna is er 
een Calais met 285 pk 3.6 liter V6. Pas daarna komen de V8’s 
in de vorm van een SS met dezelfde 6,2 liter die ook in onze 
Redline ligt. Al die uitvoeringen en motoren zijn verkrijgbaar 
als sedan of Sportswagon. De unieke All Australian Ute (de 
kenmerkende pick-up versie) is er natuurlijk ook nog, maar 
die staat in een aparte brochure, terwijl hij het meeste van 
zijn techniek en motorisering deelt met de sedan. 

De SS Redline laat zich zo mak als een leasebak door het 
drukke Melbourne sturen. Verrassend voor een sportsedan 
met zo’n zware aandrijflijn. Want als je echt een keer gas 
gegeven hebt, heb je ontzag voor deze machine en weet je dat 
je feitelijk in een vierdeurs Corvette op pad bent. De gorge-
lende V8 klinkt altijd lekker, en afhankelijk van je stemming 
kun je met een Bimodal-knop een klep in de einddempers 
openen en zo het volume opschroeven. Dan is het een echt 
feestnummer, met knetterend vuurwerk bij gas los en vette 
decibellen als je het gaspedaal vloert. Ook voel je gedurende 

een hefboom waarmee je een wissel omzet. De koppeling is 
stevig, maar ook precies te doseren en het aangrijppunt is uit-
stekend aan te voelen. Dik vierhonderd paarden kun je daar-
mee heel beheerst mennen en bijna schuifelend van hun plek 
laten komen. De grote sedan voelt minder XXXL en zwaar 
aan dan je op basis van zijn afkomst mogelijk verwacht. De 
dik 4,92 meter lange en 1741 kg wegende Commodore is een 
flinke knaap, maar ook niet meer dan dat. Er is geen sprake 
van belemmerende zwaarlijvigheid. Je zit behoorlijk laag in 
een cabine waaraan je wel ziet dat je niet in een Europese 
auto rijdt. Bovendien ontgaat je ook niet dat design, multi-
media en materialen van een vorige generatie zijn, terwijl er 
wel weer alle mogelijk rijassistenten aan boord zijn. Al met al 
is het niet zo slecht dat het afleidt of storend werkt, het doet 
allemaal aan een grote Opel van wat jaren geleden denken. 

Als je de Redline in plaatjes probeert te vangen, zie je niet 
echt iets spectaculairs, terwijl dit toch de overtreffende trap 
van de SS met dezelfde V8-motor is. Je ziet eigenlijk een in 
hoofdlijnen bescheiden model. Pas als je de platen van de 
mindere goden uit de Commodore line-up ziet, valt op dat 
deze auto bredere spatborden heeft en veel meer luchtinla-
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1974 HJ SANDMAN  
Tot ver in de jaren zeventig waren 
de Panel Vans op basis van de per-
sonenversies erg populair. Op de 
foto is goed te zien waarom.

1978 VB COMMODORE 
Compacter dan de uitgaande HZ, 
hetzelfde concept als ‘onze’ Opel 
Commodore. Gebaseerd op de 
Rekord, maar met Senator-neus 
voor de grotere (V8) motoren. 

1978 HZ GTS SEDAN 
Na productiestop van de  
Monaro Coupe in 1977 leefde  
de techniek nog ruim een  
jaar voort in deze zeldzame 
sportsedan met 5.0 V8.

1984 WB STATESMAN 
Topmodel en laatste stuiptrekking 
van de ‘oude’ Holdens, verkocht 
onder het Statesman-label. Na 
aankondiging van de productiestop 
was er een sterke verkoopstijging.

1979 XD FALCON PANEL 
VAN 
Het lijkt een Granada, maar in 
werkeijkheid is geen carrosserie-
deel hetzelfde. De Panel Van was 
populair bij de Australische politie.

1992 EB FALCON GT 
Door Tickford Vehicle Engineering 
ontwikkelde sportversie, met 5.0 
V8 uit de Mustang Cobra en uitge-
breide bodykit. Er zijn 265 stuks 
van gebouwd.

1982 XE FAIRMONT ESP 
Zeldzaam, slechts 538 van 
gebouwd. ESP staat voor European 
Sports Pack, met aangescherpt 
onderstel en sportieve uitdossing.
De 5.8 V8 is meest gezochte.

1999 AU FAIRLANE 
Een luxe Falcon met lange wielbasis 
en designgelijkenissen met de
Lincoln Town Car. Het lukte de auto 
niet om echt concurrerend te zijn 
met de luxe Holdens.

‘De Commodore SS Redline laat zich zo mak 
als een leasebak door Melbourne sturen’

Een oude Holden 
stationcar in Surfers 
Paradise-uitvoering, 
of toch maar liever een 
moderne SS Redline 
met Corvette-power?

De V8 LS3 is 
een motor die 

we ook kennen 
van andere GM-
producten zoals 

de Corvette.
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line dan moet je aankloppen bij HSV, oftewel Holden Special 
Vehicles. Dat is het M of AMG van het Australische merk en 
een aparte afdeling, ooit dertig jaar geleden door Tom Wal-
kinshaw gestart. HSV gaat nog verder qua performance. Mo-
menteel kun je daar op basis van de Commodore Series een 
GTSR met 590 pk en 740 Nm halen die er nog woester uitziet 
en een nog verder aangepast onderstel met Magnetic Ride-
dempers heeft. Dat model heeft ook remmen van AP Racing 
in plaats van de al zeer goede Brembo’s van deze Redline. 
Wil je de absolute top, dan is er de GTSR W-1, die 645 pk en 
815 Nm uit zijn Supercharged LS9 V8 pompt. Deze rasechte 
supercar heeft maar 4,2 seconden nodig voor de standaard-
sprint en loopt met zijn handmatige zesbak pas bij 293 km/h 
zijn toerenbegrenzer in. Deze feestversie staat op de voorpa-
gina van diezelfde Herald Sun waarin verslag wordt gedaan 
van de massaontslagen en de teloorgang van de Australische 
auto-industrie. ‘De duurste Holden Commodore aller tijden 
is uitverkocht nog voor hij onthuld was, ondanks zijn extreme 
prijskaartje van 170.000 dollar’, kopt de krant. Holden gaat 
met deze All Australian supercar in stijl ten onder. En zo 
hoort het, want deze powersedans met V8’s zijn feestbeesten, 
maar helaas binnenkort voltooid verleden tijd.

elke meter dat de Redline op serieuze leest geschoeid is, want 
hij is voorzien van een FE3 Ultrasport-onderstel, met stijvere 
veren en stuggere dempers. Maar ten opzichte van zijn voor-
ganger werd hij uiteindelijk toch weer iets soepeler en dat 
komt de totale handling ten goede. De Sportswagon en de Ute 
krijgen ieder weer specifiek afgestelde dempers. Bovendien 
hebben de V8’s allemaal een sperdifferentieel. Uitstekende, 
goed afgestelde hardware die de Redline veel tractie geeft. De 
feedback in het met suède beklede stuur is redelijk goed, net 
als de precisie van de elektrisch bekrachtigde installatie. 

De Commodore in deze vorm is snel en voldoende handel-
baar, zeker omdat je totaal in control bent door de handbak, 
de perfect te doseren koppeling en het goedwerkende sper. 
Driften met dit beest is een eitje, met het rijke koppel kun je 
de tractie zo verbreken en verbroken houden. Burnouts staan 
ook op zijn repertoire, evenmin een handvol, het rubber trekt 
twee mooie, bijna rechte vette strepen. En zo is het zonder 
de stress en beperkingen van een sportwagen toch genieten 
van dezelfde prestaties. Want een sprint van 0-100 km/h in 
4,5 seconden en een topsnelheid van 250 km/h maken er een 
vierdeurs supercar van. Wil je nóg sneller dan een SS-V Red-

‘ Driften is  
met dit beest  
een eitje en ook 
vette burnouts  
staan op zijn 
repertoire’
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2004 BA FALCON XR8 
Geen product van Ford Perfor-
mance Vehicles (FPV), maar het 
sportieve topmodel van de ‘eigen’ 
range. Met 5.4 V8, 349 pk sterk,
en een sportonderstel.

2008 SY TERRITORY
FPV F6X 
Een sport-SUV waar BMW zich niet 
voor zou schamen: 362 pk uit een 
geblazen 4.0 zes-in-lijn. Jammer 
dat je het niet echt ziet...

2008 FG FPV SUPER  
PURSUIT 
Ze zijn er gek op in Australië, de 
Ute’s met achterlijk veel vermogen 
en heftig uiterlijk. Dit exemplaar 
heeft 428 pk op de achterwielen!

2016 FG FALCON XR8 
SPRINT 
De laatste Ford V8, want dat merk 
sloot in 2016 al de fabriekspoorten. 
Er werden 750 uitzwaai-Falcons 
gebouwd met 469 pk sterke V8.

1988 VL COMMODORE 
SS GROUP A 
Groep A homologatiespecial met 
V8, met als bijnaam ‘The Plastic 
Pig’ vanwege het vele spoilerwerk. 
Er zijn 750 stuks van gebouwd.

2003 V2 MONARO 
Gebaseerd op de VT Commodore, 
ruwweg onze Opel Omega B. In 
ultieme HSV-versie goed voor 385 
pk. Export naar de USA en UK als  
Pontiac GTO en Vauxhall Monaro.

1996 VP COMMODORE 
HSV GTS-R 
Slechts 85 exemplaren gebouwd, 
uitsluitend in blaartrekkend ‘yellah’. 
De geblueprinte LS1 V8 levert ruim 
300 pk, de vleugel is van carbon.

2017 HSV GTSR W1 
De laatste 300 stuks en zeker niet 
de minste. Onder de kap de 6.2 V8 
met supercharger uit de Corvette 
ZR1, goed voor 645 pk. Onderstel 
en remmen zijn hierop aangepast.

EXPORT
Altijd al een Holden willen bezitten, maar geen behoefte om zo’n grote 
bak rechtsgestuurd door het Hollandse verkeer te laveren? Ombouwen 
kan, maar is zeer omslachtig en weet dat er diverse linksgestuurde 
versies vanuit Australië naar andere continenten zijn verzonden. De 
Holden Monaro is in de laatste jaren van het merk Pontiac in de USA 
geleverd als GTO, de pre-facelift Commodore van de huidige generatie 
is er even als Pontiac G8 geleverd. In het Midden-Oosten zijn beide als 
Chevrolet Lumina verkocht. De Commodore in zijn laatste verschij-
ningsvorm is op het moment van schrijven in de USA nog leverbaar als 
Chevrolet SS, maar de productie hiervan wordt tegelijk met die van de 
Commodore gestaakt. En de Holden Statesman is in Zuid-Korea ver-
kocht als Daewoo Statesman en in China als Buick Royaum. Ga je liever 
voor een Australische Ford? Dan zal je altijd genoegen moeten nemen 
met het stuur rechts, een linksgestuurde versie stond ooit in de plan-
ning, maar is nooit gerealiseerd. 

Deze SS Redline mag 
dan relatief rustig 
gestileerd zijn, de 
hardware is dik in orde. 
Niet alleen de V8 is 
sterk, ook de aange-
paste remmen van 
Brembo en het onder-
stel zijn dat.

Holden Commodore
VFII SS-V Redline

prijs AUS $ 59.684,-- (€ 42.650,--)
topsnelheid 250 km/h

acceler. 0-100 4,5 s
gem. verbruik n.b.

CO2-emissie 231 g/km
motor V8, 6162 cm3 

max. vermogen 410 pk (304 kW)/6000 min-1 
max. koppel 570 Nm/4400 min-1

transmissie handgeschakeld, zestraps, 
achterwielaandrijving

massa leeg 1741 kg

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens
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