
Op woensdag 5 juni 2013 waren wij te gast bij het Rijn IJssel College  in Arnhem. 

Na de ontvangst met koffie en wat lekkers werd er door de heer Leo Eras (Public Relations Super 

Baja) een uitgebreide inleiding gehouden over het ontstaan van het project Super Baja. 

Leo begon zijn verhaal met de levensloop van Henri van Boxtel, welke als jong broekkie al snel 

verknocht was aan het autovak en er niet voor terug deinsde om zijn eerste aanschaf  tot aan de 

basis te ontmantelen om alles na grondige bestudering  en revisie weer tot een rijdend geheel op te 

bouwen. 

Zo kwam er ook een Karmann Ghia op zijn pad die grondig werd gerestaureerd en voorzien van een 

Porsche 911 motor welke alleen met mooi weer naar buiten mag. 

Vervolgens begon hij met een speciale tuning motor, 4 cilinder luchtgekoeld 2300 cc aan zijn project 

Super Baja. 

Na een korte pauze was het de beurt aan Henri zelf om ons in te wijden in de ontwikkelingen van zijn 

Super Baja. Hij gaf ons hierbij een uitgebreide inkijk in de wijze waarop stuurinrichting, remmen, 

aandrijving , koeling  etc. door hem werden aangepast. 

Met name het hoofdstuk van de aandrijving  d.m.v een cvt automaat werd met behulp van foto’s en 

uitleg van Henri nader uiteen gezet met alle daarbij optredende problemen die opgelost moesten 

worden. 

Na deze introductie werd het de hoogste tijd om de Super Baja in levende lijve te gaan aanschouwen, 

deze stond gereed in de werkplaats van de school om door ons van alle kanten bekeken en betast te 

worden. 

Tevens werden we in de gelegenheid gesteld om een kijkje in de bus te nemen waarmee de Super 

Baja verplaats wordt en waar de teamleden kunnen verblijven bij het bezoeken van de wedstrijden 

waar aan deelgenomen wordt. Ook werden we getrakteerd op het geweldige geluid wat de Super 

Baja produceert. 

Alles bij elkaar was dit een prachtige avond  om mee te maken, voor hen die dit hebben gemist nodig 

ik van harte uit om op de eerstvolgende lezing  in september aanwezig te zijn zodat ook U kunt 

genieten  en mee kan praten over de vele mooie aspecten in ons vak. 

Voor hen die interesse hebben in het Project Super  Baja verwijs ik naar de site SuperBaja.Com.  
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