
Luister naar dit krachtige kwartet met vier unieke karakters, want het zingt eenstemmig een 
prachtig lied. Dat van een 

wereldberoemde compacte 
V6, de Dino-motor.

TeksT Jaco BiJlsma   
FoTograFie arno lingerakUnisono
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e hemeL bLijkt een han-
gaar te zijn. met een kale 
betonnen vloer waarop een 
squadron sportauto’s gewapend 
met dezelfde motor staat te 
glanzen. Dino-historie in volle 
glorie. maar toch is het gezel-
schap van zes mannen, gewa-
pend met een kangoo en een 
Canon niet in feeststemming. 
De sfeer is eerder serieus, bijna 

plechtig. er heerst een superieure 
energie die ontzag afdwingt en 

heldenverering veroorzaakt. het is 
alsof Freddy mercury nog leeft en wij 

in dezelfde ruimte ons best doen om 
onszelf te overtuigen dat het ook maar 

een normaal mens was. Superster-waanzin. 
maar hier staat geen mercury, hier staat een Stratos. een auto 
waarvoor een wapenvergunning passender lijkt dan een rij-
bewijs. De aanvallendste Lancia ooit, die de Ferrari die Dino 
moest heten moeiteloos tot supporting act weet te degraderen. 
hier staat een performer die op elk podium domineert. het is 
doelmatig wapentuig zoals een gevechtsvliegtuig dat ook is. 
en soms levert dat een silhouet op dat je nooit meer vergeet. 
mooi of lelijk, dat doet er niet toe; in de lucht brandmerkte de 
Starfighter ooit mijn brein, op de weg deed de Stratos dat. niet 
dat ik hem ooit live ontmoette, daarvoor was hij te zeldzaam. 
Deze strijdbijl van bertone is onaards. het poleyster plaatwerk 
is minimaal en zit de techniek om het lijf als een latex jurkje. 
extreem uitdagend maar vooral adequate verpakking van 
een prachtig, sterk buizenchassis met daarin overdwars dat 
gepassioneerde hart. 

Wie het beeldscherm van zijn computer even als achter-
uitkijkspiegel gebruikt en zo terugkijkt naar de zestiger en 
zeventiger jaren, zal Fiats in vele verschijningsvormen terug-
zien. Pas dan ontcijfer je de talloze speciale varianten van 

Italië is de bakermat  van een  van de 
meest compacte motorconcepten: de 
zescilinder in V-opstelling - met de 
Ferrari V6 ‘Dino’ als beroemdste telg 
van het geslacht. In 1924 constru-
eerden Vincenzo Lancia’s ingenieurs 
al wel een 2,65 liter V6 met een zeer 
kleine onderlinge cilinderblokhoek. 
Pas 25 jaar later werkte ingenieur 
Francesco de Virgilio bij Lancia dat 
idee uit tot een V6-motor met inge-
sloten blokhoek van 60°. Dat werd de 
beroemde Aurelia krachtbron en de 
daarvan afgeleide D-serie racemotor, 
de eersten in hun soort ter wereld.
Met zijn overstap in 1955 naar Fer-
rari nam Lancia’s voormalig technisch 
directeur Vittorio Jano het V6-idee 
mee als geestelijke ‘handbagage’. Enzo 

Ferrari studeerde in die jaren al op 
alternatieve motorconcepten naast 
zijn toen al geprezen V12-ontwerp. 
Hij bracht de van Lancia overgeno-

men D50 Formule 1 V8 tot rijpheid, 
ontwikkelde vier- en zescilinder 
lijnmotoren en probeerde zelfs een 
tweecilinder racemotor! Op instiga-
tie van zijn geliefde, enige maar ook 
ziekelijke zoon Alfredo (bijgenaamd 
Dino) besloot Enzo een racepro-
gramma met nieuw te construeren  
V6- en V8-motoren op te zetten. Een 
compacte 60° V6 had wel zijn  con-
structieve beperking. De blokhoek was 
net te klein voor een vrije ademhaling 
naar de cilinders. In hun zoektocht 
naar een oplossing van dit probleem 
besloten Jano en Ferrari tot een iets 
grotere hoek van 65°. Die gaf meer 
ruimte voor minder gebogen maar wel 
vrije inlaatkanalen. Nadat Dino Ferrari 
op 24-jarige leeftijd op 30 juni 1956 

eerbetoon aan enzo’s zoon

Eerste testrit Dino F2 prototype, 
1957, op stadscircuit Modena.

Een cockpit met veel meters, zonder 
show maar functioneel.

Alles is doelgericht aan de Stratos. Neus 
en staart zijn volledig wegklapbaar, zodat 
rallymonteurs niets in de weg zit. 

‘ de aanvallendste lancia ooit 
weet de Ferrari tot supporting 
act te degraderen’
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het italiaanse Volkswagenmerk. Carrossiers en designers 
als Vignale, ghia en Pininfarina transformeerden burger-
mansautootjes tot begeerlijke speciale coupés en spiders. 
auto’s met een elegantie en exclusiviteit die herinnering vlot 
tot hunkering vervormen. maar niet elke designer was een 
kunstenaar, er zaten ook controversiële ontwerpen bij. extra 
extravert zeg maar, daar moet je van houden. bovendien 
waren het vaak krappe creaties waardoor je het eerder cou-
ture coupeetjes noemde dan volbloed sportwagens. 

behalve de Fiat Dino, dat is nog steeds een volwassen 
vierzits Coupé. niet overdreven macho, maar bescheiden 
bravoure, bertone.  De Dino Coupé heeft een bijna universe-
le sportieve neus met dubbele koplampen die we ook zagen 
bij Lancia’s en een mazda uit die tijd. Deze Dino stamt uit 
1968 en had origineel de tweeliter variant van de Dino-V6, 
een volledig aluminium motor met dubbele bovenliggende 
nokkenassen en driedubbele Webers. Dit exemplaar kreeg 
de latere 2,4  van na de facelift en die heeft een gietijzeren 
blok dat niettemin klinkt als een beroemde bariton als je 
uithaalt tot 6500 toeren. Dan perst hij er 180 pk uit, bij de 
2.0 liter moest je nog 1000 toeren verder gaan om 160 pk te 
oogsten. als ik vrij baan krijg, moedigt eigenaar busch me 
aan hem te laten zingen. en dan blijkt de gran turismo toch 
echt een sporthart te bezitten. Lijf en leden (lees onderstel 
en koets) voelen iets minder strak aan, de Dino rolt net zo 
gewillig om zijn lengteas als de jagers die ooit opstegen 
van dezelfde vliegbasis. remmen en schakelen gaat zonder 
protest en progressief als je het met gevoel doet. De Spider 
die eerder geboren werd dan de Coupé heeft een heel an-
dere vader. Pininfarina erkende (sorry tekende) deze zoon 
van Fiat. het is een stoer type en dat is opmerkelijk, want 

overleed, besloot Enzo de motor naar 
zijn zoon te noemen. 
Begin 1957  draaide de eerste Dino 
V6 op het stadscircuit van Modena 
proef in een nieuw voor de vanaf 1958 
geldende Formule 2 bedoeld chassis. 
De inhoud bedroeg 1489 cc en om een 
gelijke interval van 60° voor de ont-
steking mogelijk te maken, kreeg elke 
drijfstang zijn eigen kruktap. In de F2 
speelde de Dino-motor echter geen rol 
van betekenis. Desondanks kreeg het 
ontwerp uiteindelijk toch de overhand 
in Ferrari’s ontwikkelingsprogramma. 
Met verschillende cilinderinhouden 
en altijd met vier bovenliggende nok-
kenassen en twee kleppen per cilinder, 
bleef de Dino-motor op de racebaan 
Ferrari’s alternatief naast de klas-
sieke V12. Formule 2 lonkte echter 
nog steeds. Ferrari wilde vanaf de 
nieuwe 1,6 liter F2 in 1967 opnieuw 

meedoen, maar zag zich voor een pro-
bleem geplaatst. Een F2 krachtbron 
moest zijn gebaseerd op een serie-
productiemotor met een minimale 
oplage van 500 exemplaren. Dat kon 
hij nooit zelf waarmaken. Zo ontstond 
contact met Fiat dat toen een serie 

exclusieve sportwagens wilde bouwen. 
Ferrari wilde daaraan wel meewerken 
en bracht de Dino V6 in. Fiat’s moto-
renman Aurelio Lampredi – voorheen 
zelf werkzaam bij Ferrari – coördi-
neerde het aangepaste ontwerp met 
behoud van de principiële construc-
tieve eigenschappen inclusief de vier 
nokkenassen, maar praktischer uit-
gevoerd als serieproductiemotor met 
wet-sumpsmering en elektronische 
Marelli-ontsteking. Voor de F2-toe-
passing bedroeg de inhoud 1596 cc, 
in de Fiat Dino Spider Pininfarina en 
Coupé Bertone echter 1987 cc. Fer-
rari’s F2-motor telde bovendien drie 
(vanaf 1968 vier) kleppen per cilinder 
en benzine-injectie, tegen twee klep-
pen en carburateurs voor Fiat. Ferrari 
kon de tweeliter Fiat-versie overigens 
ook goed gebruiken voor de nieuwe 
Dino 206GT berlinetta, waar de motor 

Presentatie Dino 206S berlinetta, 
1966, stadscircuit Modena.

‘ niet overdreven macho, maar bescheiden  
bravoure, Bertone’

Behalve de Stratos ‘dragen’ 
alle Dino’s Cromodora-wielen. 

Onder: broer en zus, maar 
totaal verschillend.

de din0 in vier gedaanten

64  |  www.aUtovisie.nl www.aUtovisie.nl  |  65

reportage



meestal lijken open versies meer vrouwelijke genen te bezit-
ten dan coupés. bij de Dino Spider wist Pininfarina branie 
te boetseren. Deze Spider heeft spierballen en is wulps te-
gelijkertijd: een  vrouwelijke bodybuilder. Daar moet je van 
houden. Sporten kun je er wel mee en dat doet de eigenaar 
volgens berijder Sijmen Verveer ook, want menig tulpenral-
lye zetten zij samen de bloemetjes al buiten. De Spider heeft 
een 27 cm kortere wielbasis en is levendiger dan zijn geslo-
ten broer. beide hebben ze voor dubbele driehoekige draag-
armen en achter een starre achteras met bladveren. Pas in 
1969, toen de tweede serie haar intrede deed, kreeg de Dino 
een onafhankelijke achterwielophanging met schroefveren 
die deels ‘geleend’ was van de grote 130.

zeg Dino en menigeen vult het met Ferrari aan. zeker 
als de 246gt voorbij rijdt en elke straat omtovert tot een 
catwalk met haar vormen waar je naar mag, nee, moet 
staren! De mens (en werknemer bij Pininfarina) Leonardo 
Fioravanti, verwierf wat mij betreft even een goddelijke 
status toen hij eerst de 206 en iets later de 246 gt schiep 
en schoonheid herdefinieerde. Doutzen kroes is er opeens 
menselijk bij. genoeg, en die term is ook van toepassing 
op de huidige waardering of moet ik zeggen koers van dit 
automobiele edelmetaal. eigenaar roger hendrikx erkent 
heel tevreden dat zijn investering van enkele jaren geleden 
inmiddels in waarde is verdubbeld. Deze zilveren 246 gt 
uit 1971 heeft een body van staal, alleen de bescheiden 
serie van voorganger 206 was van aluminium gemaakt. 
toch weegt deze versie ook nog hooguit een kleine 1160 kg 
volgens de aardse rDW, en zelfs 1080 kg volgens andere 
bronnen. ieder zijn waarheid zullen we maar denken als we 
op het kenteken zien dat deze 246 gt 215 pk sterk zou zijn, 
terwijl dat toch echt maximaal 195 pk is bij 7600 toeren per 
minuut. Over vermogens gesproken: volgens een anekdote 
claimde il Commendatore dat de 206 gt 180 pk had, terwijl 

dwars achterin stond. Alle componen-
ten inclusief gietstukken voor de blok-
ken kwamen van Fiat dat de motoren 
- 160 pk sterk bij 7500 toeren per 
minuut - ook assembleerde. Erachter 
zat Fiat’s eigen vijfversnellingsbak. 
Ferrari schroefde de F2-motoren 
uiteraard zelf in elkaar. Die leverden 
dan ook 200 pk bij 10.000 toeren 
per minuut. Waarmee Ferrari deson-
danks zijn meerdere moest erken-
nen in de viercilinder Ford Cosworth 
FVA-motor. Na twee seizoenen hield 
Ferrari de F2 voor gezien en leek het 
samenwerkingsproject met Fiat op zijn 
eind te lopen. Zowel Ferrari als Fiat 
zagen echter kansen voor een sterkere 
Dino 246 GT berlinetta cq. Fiat Dino 
Spider en Coupé. Lampredi vergrootte 
daartoe de cilinderinhoud tot 2418 cc, 
echter met gietijzer als constructie-
materiaal. Die motor - 195 pk/7600 

tpm voor Ferrari en 180 pk/6600 tpm 
voor Fiat - was immers niet voor com-
petitiedoeleinden nodig. Dacht men. 
Want begin jaren zeventig bedacht de 
inventieve Cesare Fiorio, racemana-
ger van het inmiddels tot Fiat beho-
rende merk Lancia, een specifiek voor 

rally’s ontworpen coupé. Het dwars 
geplaatste aggregaat van de Dino 246 
GT leek hem ideaal voor montage in 
de extreem korte en wendbare Stra-
tos. Ondanks enige tegenstribbelingen 
van Enzo Ferrari kreeg hij daarvoor 
de benodigde minimaal 400 2,4 liter 
Dino-motoren en transmissies, inclu-
sief een paar 24-klepsversies voor de 
laatste rallyjaren. De Fiat Dino 2400 
Spider en Coupé (nu met ZF vijfbak) 
zijn overigens bij Ferrari in Maranello 
geassembleerd. 
Toen Fiat, Ferrari en Lancia de pro-
ductie van de Spider en Coupé cq. de 
246GT berlinetta en Stratos in 1972 
respectievelijk 1974 staakten, sloeg 
men het Dino-boek dicht. Maar inno-
vatie en traditie gaan bij Ferrari al 
jaren hand in hand. Vanaf 1992 heb-
ben alle Ferrari V12-motoren tot de 
dag van vandaag een blokhoek 65°.

Derek Bell met de Dino Formule 2 
op Zandvoort, 1967.

Een typisch 
Ferrari-interieur 
met kenmerkend 
schakelrooster 
voor een eigen 
vijfbak.

Net als bij de Stratos ligt de Dino V6 over-
dwars voor de achteras. Naar de vormen 

van de 246 GT blijf je kijken.

‘leonardo Fioravanti verwierf even een goddelijke 
status toen hij de 246 gt schiep’

Dino proDUctie aantallen
2,0 liter - aluminium blok
Dino 206 GT berlinetta (1968-1969) 152
Fiat Dino Spider (1967-1968) 1.133
Fiat Dino Coupé (1967-1968) 3.629

2,4 liter - gietijzeren blok
Dino 246 GT berlinetta/ 2.295/ 
GTS spider (1969-1974) 1.274
Fiat Fino 2.4 spider (1969-1972) 424
Fiat 2.4 coupe (1969-1972) 2.413
Lancia Stratos HF (1972-1974) 492
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de motor toch exact dezelfde was als het hart van de Fiat 
Dino en dus 160 bij Fiat geproduceerde pk’s had. De 2,4 liter 
zescilinder (zie hier de verklaring van de typeaanduiding) 
klinkt goed achter dat kleine achterruitje dat de knusse 
cockpit begrenst. je zit veel lager dan in de Fiats en het stuur 
ligt typisch wat vlakker zoals bij veel Ferrari’ s. het pookje 
beweeg je door dat typische rooster van de zF-vijfbak en 
je schakelt via het dogleg-patroon met de 1 op de plaats 
van de 2. je zit in prachtige kuipstoeltjes die zijn bekleed 
in het modieuze, geperforeerde strokenpatroon van een 
hip motorjack. Voor je zie je een verstrooide verzameling 
Veglia-meters die je grillig informeren over de conditie van 
dat prachtige hart, dat gelukkig krachtig en levendig klinkt. 
gas los, koppeling in, klak van de bak en weer met tact 
aankoppelen, en wederom gas voor de volgende melodieuze 
uithaal. Lekker doseerbaar vertier, want de bediening is 
licht, het stuur direct en vol gevoel. en die prachtige body 
blijft ook op hogere snelheid en bij kortere bochten subliem 
in balans.

speciFicaties

Fiat Dino coUpÉ 1968 Fiat Dino spiDer 1967 Ferrari 246 gt 1971 lancia stratos 

prijs fl. 32.000 ,-- fl. 30.000,-- fl. 45.700,-- fl. 55.000,--
productieaantal 3628 418 3671 (totaal incl. GTS) 492

bouwjaren 1967-1973 1967-173 1969-1974 1972-1974
topsnelheid 201 km/h 201 km/h 235 km/h 232 km/h

acceleratie 0-100 9,0 s 9,0 s 7,1 s 6,0 s
motor V6, 1987 cm3 V6, 1987 cm3 V6, 2418 cm3 V6, 2418 cm3

max. vermogen 166 pk/7200 min-1 160 pk/7500 min-1 195 pk/7600 min-1 190 pk/7000 min-1

max. koppel 163 Nm/6000 min-1 163 Nm/6000 min-1 226 Nm/5500 min-1 226 Nm/4000 min-1

transmissie handgeschakelde vijfbak handgeschakelde vjijfbak handgeschakelde vijfbak handgeschakelde vijfbak
massa leeg 1260 kg 1185 kg 1160 kg 980 kg

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens

De Stratos rijdt staccato, is gemaakt voor dwars bochten-
werk. zijn balans vind je pas als je hem laat optreden op een 
rallystage. zoals fabrieksrijder Sandro munari hem in de 
seventies van podium naar podium reed. een fenomeen was 
geboren. na een slangenmensact zit ik met mijn 1.90 meter 
toch beter dan voorspeld. Deze cockpit is simpel, purpose-
built. De Stratos is ontworpen als het ultieme rallywapen: 
hij zit om je lijf als een helm om je kop. zo compact en 
doelmatig mogelijk. De voorruit is je vizier, het stuur je 
precisie-instrument, het chassis perfect uitgewogen. 
Denken is sturen, de actie intuïtief. als een apache-piloot 
met hightech helm is kijken richten. met je rechtervoet druk 
je af. Deze Stratos lijkt overigens beveiligd, want het 
gaspedaal biedt weerstand alsof hij onnodige kills wil 
voorkomen. maar als je het pedaal bewust vloert, schiet je 
jezelf af met een energie waar de rest van dit Dino-squadron 
niet aan kan tippen. De bak moet even opwarmen en vraagt  
om tact, maar als je alles weet te timen zoals de superster 
wenst, dan krijg je een optreden om nooit vergeten.  

‘ de stratos is ontworpen als het ultieme rally-
 wapen: hij zit om je lijf als een helm om je kop’ 

Wim Oude Weer-
nink vertelde 
een sprookje dat 
hij echt mee-
maakte. De laat-
ste exemplaren 
van de Stratos 
waren niet aan 
de straatstenen 
kwijt te raken. 
Maar Wim was 
erbij toen een 
van de drie in 
Nederland gele-
verde auto’s voor 
30 mille werd 
gekocht!
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