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Dirk Buwalda die wij allemaal kennen als Bu, altijd een woord voor
iedereen klaar, gaat van zijn pensioen genieten op het Indonesische
eiland Bali. Nu hebben wij allemaal een woordje voor hem klaar.
Wat geef je zo’n man die niet van al te veel poes-pas houdt mee,
behalve een fles Cointreau en een pakje Marlboro light... Het leek
mij leuk om zo’n markante man iets mee te geven waarop hij aan de
andere kant van de wereld ook nog eens terug kan kijken. Verhalen,
anekdotes, gebeurtenissen, opgetekend door collega’s en oudcollega’s in dit digitale magazine. Bij het lezen van de verhalen kon
ik een grote glimlach vaak niet onderdrukken. Ik herken een man
die zijn uitgesproken mening graag geeft aan anderen, gevraagd
en ongevraagd. Ik lees verhalen van avonturen die wij allemaal wel
mee zouden willen maken. En nu gaat hij op Bali aan een nieuw
avontuur beginnen.
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Dirk, ik hoop dat je bij het lezen van dit boekwerk ook geniet, en we
wensen je het beste toe op Bali.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd in de
vorm van tekst en foto’s. Mai voor de foto’s uit de familiecollectie en
natuurlijk Gerrie en Marco van Autosport.nl die geheel belangeloos
alle verhalen hebben gebundeld in dit mooie boekwerk.
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Vriendschap

Coo Dijkman

Landgenoten!
Hedenmorgen heeft het onheil ons land bezwangerd. Blijft allen
echter kalm en koen nu donkere wolken zich hebben samengebald
boven het Circuit van Zandvoort waar onze held op een sok niet
langer meer de scepter zwaait in zijn domein waar het journaille
altijd op hem kon rekenen. Onzekere tijden zullen aanbreken
voor de nieuwsgaarders die in vertwijfeling, zeg maar gerust
dotterrijpe toestand, zijn achter gelaten. Maar, dwangarbeiders
van het geschreven en gesproken woord, houdt onvervaard stand!
Het autosportland heeft u in deze barre tijden bikkelhard nodig.
De perschef in ballingschap rekent in het verre Bali op u allen.
Leve de Koning.....

Veel lees en kijkplezier,
Chris Schotanus

(vrij vervormd naar de persiflage van Bu op de toespraak van koningin
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Wilhelmina vanuit Londen, 1940).
Vriendschap
Ik hoorde onlangs een ontroerend verhaal van twee getrouwde
en bevriende stellen waarvan de ene vent zijn nier afstond aan
de andere kerel. Dan mag je toch wel van ware vriendschap
spreken; een offer brengen voor een ander. Zou ik dat ook doen
voor mijn vriend Bu indien zich dat onverhoopt mocht voordoen?
Een gewetensvraag. Ik zou wel mijn Cointreautje zonder mokken
doorschuiven naar Bu, maar een van mijn twee nieren? Ik zou daar
nog even goed over moeten nadenken.
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Toch staat onze vriendschap buiten kijf en dat uit zich niet alleen
doordat wij elkaar bellen als we aan ‘onze vriend’ cointreau met
ijs zitten. Vaak dus, maar dat terzijde. Het is ook geen zakelijke
vriendschap, want onze eerste kennismaking dateert al van zo’n
dertig jaar terug toen Bu en Han Tjan hilarische rallyavonturen
beleefden die voer tot schrijven gaven.
Dat hij nadien als perschef op het circuit ging werken, was dan
ook een toegevoegde waarde aan onze vriendschap die zich al
jarenlang had gehecht. En nu gaat ie weg bij het circuit. Naar Bali,
hoewel hij af en toe schijnt terug te komen om tijdelijk zijn intrek
bij zijn lieve dochter Mai te nemen. Ik zal dit prettig exemplaar van
het verschijnsel mens in de dagelijkse omgang ontzettend missen
(met enig zelfbeklag een piepklein offertje dus). Tegelijkertijd
gun en steun ik hem zo van harte dat hij in dit ondermaanse en
vergankelijke bestaan zijn grote wens in vervulling laat gaan.
Is vriendschap zo bedoeld? Bu, jij mag het zeggen....
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2

Vrind
Allard Kalff

Bu. Vrind. Nee het is geen typefout. De eerste keer dat ik echt met
hem te maken kreeg was tijdens het faillissement van het circuit
in 1987. Ik moest van Jim Vermeulen, de directeur, even iets met
Bu gaan regelen. Goed, ik naar binnen op de eerste etage van de
toren, zijn kantoor. Daar zat die lange strandjutter. “Hey Bu” riep ik
joviaal. Een koele, nee ijskoude blik was mijn deel. Het is meneer
Buwalda of Dirk. Bu is voor vrinden. “Oops, ok meneer Buwalda.”
Als je bij Bu in het goede boek terecht komt ben je een vrind maar
daar sta je niet zomaar.
Inmiddels is het dus wel Bu. Gelukkig. Die lange strandjutter die
vaak wat stug is. Die vaak een eigen mening ventileert en die de
hele wereld mee laat genieten van zijn geluk en niet te vergeten zijn
leed.
Bu die ik ga missen. Op de maandagavond in de verschillende
etablissementen in Zandvoort. Bu die ik ga missen als ik tijdens
een raceweekend even een bakkie koffie ga halen. Bu die ik ga
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missen als hij me nors aankijkt omdat Mai en ik elkaar gewoon
gedag zeggen. Bu die ik ga missen als hij toch een discussie
begint. Bu die ik ga missen als hij weer eens over de zeik gaat
omdat hij niet op de hoogte wordt gehouden door zijn omgeving.
Bu die ik ga missen omdat we elkaar gewoon spontaan in Maleisië
tegenkomen.
Ach, weet je, ik ga hem nog het meest missen als mens. Als
tafelgenoot tijdens de vele etentjes in Zandvoort. Maar het
allermeest ga ik hem missen als een VRIND.
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Einde conversatie..
Bert Westendorp

“Ehhh, wie bent u.....?” Met een licht verstrooid lijkende blik neemt
Dirk Buwalda de persoon van kruin tot grote teen langzaam op.
De man, een jaar of veertig, gewapend met een Asahi Pentax
camera, inclusief licht telelensje, noemt de naam van een blad.
“Nooit van gehoord, sorry hoor, maar ik kan u geen perskaart
toekennen, dat gaat bij ons allemaal schriftelijk. En we willen
dan ook graag even zien wat u zoal geschreven heeft”, laat Dirk
weten.
Einde conversatie, duidelijker kan het niet. De man druipt af en
hoopt het de volgende keer wellicht bij een andere perschef weer
te proberen. Maar deze ‘journalist’ weet dan - midden jaren tachtig
- niet dat Dirk nog vrolijk twintig jaar op zijn post blijft zitten.
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4

Bu op een brommer
Rick Winkelman

Dat Bu een voorkeur heeft voor Azië wist ik al een tijdje. In 2000
werd de laatste Formule 1 Grand Prix van het seizoen verreden
in Maleisië. Een mooie gelegenheid om daar een vakantie aan
vast te knopen. Een paar weken Maleisië, afgesloten met een
kleine week op Langkawi. Op het moment dat wij (Ik, mijn vrouw
Marieke, Frits van Eldik en zijn vriendin Dominique) door de
aankomsthal van het vliegveldje op dat droomeilandje wandelden
stond er een ontvangstcomité klaar. Geen halfnaakte dames met
bloemenslingers, geen proppers die je naar het -volgens henallerbeste hotel of café wilden brengen, geen taxichauffeurs, maar
Bu. Op een brommertje. Dat was al grappig maar het werd nog
komischer toen wij in de bus stapten naar ons vakantieadres en Bu
achter ons aan tufte. De brede lach verdween geen seconde van
zijn gezicht.
Hij was in zijn element.
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Nu ik aan Dirk denk, moet ik denken aan een boek dat nog niet is
geschreven. Een boek dat in de nabije toekomst zou moeten worden
samengesteld op een eiland in het Verre Oosten. Met als werktitel
‘Balen op Bali’. Want zodra de auteur klaar is met de verkenning
van dat eiland, zal hem weinig anders te doen staan dan te liggen
in een hangmat onder de palmboom aan de pool op de compound,
of tjitjaks en gekko’s met haarlak op het slaapkamerbehang vast te
spuiten.
Vervolgens gaat-ie zich verwonderen over het ‘wat doe ik hier
eigenlijk’ en over hoe stil het is aan de overkant, want daar staat

geen hoofdtribune en de riksja’s ervoor produceren geen decibellen.
Onwillekeurig wijzen de gedachten naar het westen – goede oude
tijden doemen op, en ook een paar ouwe koeien.
Tijd om de verhuisdoos uit te pakken waarin ook de laptop is verstoft.
En dan lekker onder die palm en oh-ja, schrijvers beginnen vaak
met een cointreautje-met-ijs. En daarna een cointreautje-met-ijs.
En als dat laatste dan gebroken is, of gesmolten, zit het brein vol
van memorie. Dat moet eruit!
Hoe start hij dat vermaledijde elektronische ding ook alweer op
en hoe schraapt-ie in Ayrton’s naam die geplette kakkerlak van
de spatiebalk af... Enfin – na nog een kwantrootje en een Sennagebedje dat de stroom niet voor de zoveelste keer zal uitvallen,
gaat Dirk (want zo heet de schrijver, althans van voren, maar dat
weet hij zelf niet meer, evenmin als z’n achternaam trouwens –
vandaar dat-ie zichzelf steevast tekort doet met ‘Bu’) zijn memoires
opdienen. Want dat worden het: memoires. Ik zei immers al dat-ie
Bali weinig anders zal beleven dan van het traditionele balen (heb
ik uit Wikipedia, maar ik had ‘m ook zelf wel kunnen verzinnen.
Ofschoon – soms gebeurt er weleens iets. Zo zat een Balinese
dispuutgenoot van mijn vader daar enkele jaren geleden in zijn
Balinese tuin, toen hij na een doffe klap opeens gezelschap kreeg
van een halve discotheek, d.w.z. de brokstukken ervan en enkele
pondjes Australisch toeristenvlees.).
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Balen op Bali?
Caju ter Kuile

BALEN OP BALI? NEE – BOEK VAN BU!
‘Ik zou je willen vragen om een leuk verhaaltje te maken waar je aan
moet denken als je aan Dirk denkt.’ Nou Chris, je wordt bedankt!
Een leuk verhaaltje en aan Dirk denken... OEIJOEJOEI. Iets wat
op gespannen..., nee – ik bedoel spannende voet met elkaar leeft,
toets je niet zomaar even uit je notebook. Hoewel?

Memoires dus, alles wat ante-Bali is (nee, niet anti – ik schreef ante
– hij moet het wel goed lezen, anders wordt dat boek ook niks! Chris,
jij bent verantwoordelijk voor het correct verwerken van deze tekst
trouwens, dus let op cursiefjes en spagaatjes en zo, want jij bent
degene die me op het hart trapte om iets voor Dirk te doen, terwijl ik
eigenlijk vanavond de Arena had ingepland voor Oranje-Albanië; mijn
dochter wilde daar zo graag naar toe. Ze zei nog: “Who the Dick is
Dirk.”).
Waar was ik gebleven... Okay, bij het begin. Shoot! Wat een afknapper.
Ik moet nog beginnen met wat ik eigenlijk aan Dirk kwijt wilde. Ik dacht
namelijk helemaal niet aan Dirk, maar wel aan een manier om een
mediakaart te organiseren voor de Finaleraces, en dan kom je toch
weer op dat vierletterwoord uit – DIRK. Hé Chris, kun je dat even aan
hem doorgeven; dat ik bij zijn laatste race op het CPZ erbij wil zijn
(opnieuw shoot, of eigenlijk shit, want dan heb ik een golfweekend
Ameland en dat is al betaald. Nou jah, what the Dirk).
Ik raak steeds verder van het beoogde doel af, het boek op Bali.
Maar zulk soort ‘bypasses’ zal Dirk himself ook ervaren onder die
palmboom, als de haarlakflacon leeg is en de gekko’s hem uitlachen
en die geelgroene slang onder z’n bed zich te goed doet aan het met
de spuitbus gemiste ongedierte.
Dus om een lang verhaal nog langer te maken dan ik eigenlijk van
plan was, geef ik hierbij een welgemikte trap tegen het gaspedaal...

Als ik aan Dirk denk, moet ik opeens vreselijk aan BU denken. En aan
zijn tijd als topnavigator in de rallysport, toen hij Jan Lammers op
KP-tig van de Amsterdam Rally met een Renault 5 Turbo de sloot in
leidde, in plaats van tegen een van de moffenbunkers langs de proef
(in dat geval was er namelijk helemaal nooit een A1 GP op het CPZ
geweest). En aan bijvoorbeeld de kamelentrofee, met uitspattingen op
Tenerife, in Castello do Sonhos en Manaus. En aan de prelude ervan,
toen iemand in een chique jachthaven bij Rio soort van klaarkwam
tijdens de tweede maaltijdgang. En aan Whoopie, die jongleerde met
Brahma-bierflesjes en ook met de SPL-douaniers. En aan talrijke
R.U.C. (Renault Uitbuiters Club)-festijnen op exotische circuits en dan
in het bijzonder aan de ‘aftermaths’ van dergelijke uitjes. Aan de keuze
die ik maakte in 1990, door te kiezen voor Arie en Indy i.p.v. Bu en
Monaco. Aan de vlot ontmaskerde mystery man die Raoul adviseerde
in diens eerste Dakar en met wie ik een gastenboek-relatie onderhield.
Ten slotte aan de immer vriendelijke, opgewekte en onverstoorbare
media-officer die sinds mijn heugenis gezicht gaf aan het circuit van
Zandvoort!
Hiermee moet ‘Bu op Bali’ het even doen. Hopelijk inspireren deze
‘double clutches’ om van de werktitel een wereldtitel te maken... Hoe
het ook zij – dat boek moet er komen. Dirk, ik bied je hierbij aan om
onbezoldigd eindredactie te plegen op je levenswerk. Want dan weet ik
ten minste zeker dat je op het hoofdstukje ‘Rio’ iets zult besparen...
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De B van Bu
Chris Schotanus

Bu in Brazilië, Bu in Brussel, Bu aan het Baikalmeer,
Bu op Bali
Het lijkt wel of veel van de bestemmingen die Dirk aandoet met
een B beginnen, maar dat berust volgens mij puur op toeval. Als
hij terugkwam van de vele verre reizen en avonturen die hij hetzij
beroepsmatig, hetzij privé maakte, dan wist je dat hij geheid met
mooie verhalen thuiskwam.
Één heel bijzonder verhaal was Brussel. Bu was met zijn prille geluk
van 20 jaar jonger op weg om een romantisch weekendje Brussel
te beleven. Na aankomst hebben zij eerst een gezellig etablisement
gezocht en na het diner gingen ze vroeg naar de hotelkamer. “Het
kon nog wel eens laat worden,” zijn ongetwijfeld de woorden van
Dirk geweest. En laat werd het... in het ziekenhuis. Waarschijnlijk
met de gedachte dat er “gepresteerd” moest worden, protesteerde
z’n hart. Zweten, pijn op de borst, en als kenner wist hij dat die niet
door de enkele uren daarvoor genuttigde vette vis kwam. Dit was
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zijn hart. Onze Adonis dacht dat z’n laatste uurtje geslagen had, en
dat terwijl hij net z’n eerste sok had uitgedaan.
Eenmaal in het Brusselse ziekenhuis werden enkele chicanes in de
aderen recht getrokken en kon onze liefdesgod gezond en wel weer
naar huis. De relatie hield daarna nog geen twee weken stand
En nu dus Bali. Ongetwijfeld maak je daar ook weer de nodige
avonturen mee en Bu als je dan ieder half jaar terug komt, vermaak
ons dan met mooie verhalen over wat je daar meemaakt.
Geniet !!

8

een beeld van deze boomlange slungel vormen op basis van
verhalen die werden opgeblazen onder het genot van drank (veelal
Cointreau) en overheerlijke maaltijden.

Bu Boe
Frits van Eldik

Bu...Boe... Even snel, maar toch iets!
Waar zal ik eens beginnen. Ooit ging ik mijn werkzaamheden als
fotograaf professioneel aanpakken. Dan krijg je te maken met
allerlei meneren. Met name journalisten die al jaren rondliepen
in de wereld die ik nog moest gaan ontdekken. Tijdens die
ontdekkingstochten werd ik overal ‘aan de hand’ genomen en werd
mij het werk eenvoudiger gemaakt. Ik werd overal geïntroduceerd
en deuren slingerden open zodra ik in het gezelschap was van de
‘oude garde’.

Het grappige was wel dat Bu in de verhalen toch een soort held
was. Een held voor de mannen die met hem avonturen beleefden
op en naast de baan. Ik nam veel met een korrel zout, maar
daardoor ga je weer meer drinken en dat is weer een reden om
de boel op te blazen. Daarvoor hoef je dus geen terrorist te zijn!
Hoewel uit diezelfde verhalen soms het idee ontstond dat er op
deze aardbol hier en daar slagvelden zijn achtergelaten!

Naast de werkzaamheden waren er altijd momenten van
ontspanning waar de doos geopend werd, de oude doos. Verhalen
die groots en sterk klonken maar waar waarschijnlijk toch een
waarheid in zat. Het vreemde was dat op die momenten ook Dirk
Buwalda vaak een rol werd toebedacht. De sleutelwoorden waren
Zandvoort, Camel, Trophy en Brazilië. Naast de persoonlijke
kennismaking op de Rondo del Brocopondo ging ik me dus ook
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In mijn persoonlijke kennismaking kreeg ik te maken met een hele
rustige man die op routine de persbelangen van het Circuit Park
Zandvoort behartigde. In eerste instantie ergens op het midden van
de galerij in een heel klein maar wel heel gezellig optrekje. Na de
Braziliaanse Grand Prix in naar ik schat 1994 liep ik de zaterdag erop
even in de perskamer langs. Daar zaten wat reisgenoten van het
Braziliaanse weekje en begroeten mij opvallend uitbundig! ‘Fritsje
Brasil!’ ‘Brasil tadadadadadadadaaa..!’ Er waren hele mooie en stoere
verhalen die op niets gebaseerd waren.

zette de toon voor een zeer korte nacht. Ik geef toe dat de avond en
nacht gezellig waren, maar er was eigenlijk niets om over te praten
of op te scheppen. Vandaar dat het enthousiasme waarmee ik werd
onthaald in de toenmalige perskamer me ook verbaasde. Het was
alsof Bu er iets in herkende toen ik me afvroeg wat ik gemist had in
Zuid-Amerika.

Het weekend in Brazilië werd op zondag afgesloten in een foute club
alwaar enkele collega’s duidelijk te spreken waren over de kwaliteit
van de geboden drank als wel de ‘veldvulling’. Terwijl ik niet of
nauwelijks dronk genoot ik van het spektakel en van de clowns die
ik voor het gemak ‘mijn collega’s’ noemde. Aan de stropdas werden
deze over de dansvloer voortgetrokken door dames die duidelijk uit
waren op meer dan een avondje dansen. Ineens was ik van mening
dat Sao Paulo eigenlijk Soa Paula had moeten heten. Op de vroege
maandagochtend heb ik de mannen die als ‘tussenact’ van de diverse
shows fungeerden en deze vervolgens stalen één voor één naar een
taxi gedirigeerd. Toen het gezelschap comfortabel in een Volkswagen
Golf zat werd de aftocht getrompetterd voordat de auto in beweging
werd gebracht. Een meertonig gesnurk klonk vanaf de achterbank en

Wat was er dus waar van de verhalen die rond gingen over de
boomlange zegsman van het circuit? Veel! Maar die korrel zout kwam
goed van pas. Bu is een man met zeer veel levenservaring. De ene
dicht hem kennis van zaken toe de ander vindt hem een ongelikte
beer. Het leukst is het om te schrijven over negatieve ervaringen,
maar die heb ik niet. Leuk kan dit verhaal dus al niet meer worden.
Wel neurie ik steeds vaker een deuntje. Zodra ik een Ford Transit
met volle bepakking zie of een flatgebouw vol schotelantennes hoor
ik in de verte het lied ‘Samen op de fiets naar Marokko’.... Ik bestel
steeds vaker een Cointreau met ijs en heb thuis ook plastic bekertjes
voor de koffie. Dit voor het geval ik geen kans zie om uit de ranzige
equivalent van het CPZ koffie te gaan drinken. Persoonlijk heb ik het
nooit als zodanig ervaren maar er is nu eenmaal een ex-collega die
verwachtte dat het Chinese porselein uit de kast werd gehaald en
het gebruikte servies omschreef als ‘plastic’ en ‘ranzig’. Plastic klopt
maar ranzig.... Zelfs Ho-Pin kreeg dat niet voor elkaar uit porselein te
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drinken hoewel zelfs op directieniveau Chinezen een streepje voor
hebben!
Ooit wilde ik even van een rustige vakantie gaan genieten op het
eiland Langkawi voor de Maleisische kust. Bij aankomst stond
daar een tropische verrassing te wachten... Mr Boe! Terwijl ik nog
moest acclimatiseren wist deze doorgewinterde wereldreiziger mij
al exact te vertellen waar mijn tijdelijke woning voor paal stond, wat
de verwachte weersvoorspelling was voor de komende 10 dagen en
hoe je het beste de lokale aap van je balkon kon verjagen. Terwijl ik
mij in een bus van het vliegveld naar mijn hut liet vervoeren volgde
Bu met gevaar voor eigen leven op een brommer! Plat op de tank
zonder helm en bij aanvang van het parkoers nog met nagenoeg witte
tanden volgde Bu op slechts een meter afstand van de bus. Door zijn
postuur veranderde de tweetakt Honda visueel in een minibike en
moet hij bij aankomst wel opengeschaafde knietjes hebben gehad,
al kan ik me dat niet echt meer herinneren....

confrontatie met een echte perskamer enkele minuten eerder. Ook
komen met regelmaat buitenlandse journalisten die ineens beginnen
over ene Durk....
Bu is een begrip in autosportland en zou wat mij betreft uitgebeiteld
mogen worden in een monument dat de ingang van het CPZ siert.
Het stuk steen is een blijvende hommage aan de rijders die voor
de Nederlandse autosport van grote betekenis zijn of zijn geweest.
Ik denk dat Bu op zijn eigen manier een steentje heeft bijgedragen
aan de nationale autosport! Daarvoor dank, evenals voor alle andere
mooie en gezellige momenten! Het aftellen is voorbij, het genieten
kan beginnen!

Het rare met Bu is dat ik op de meest vreemde plekken op aarde met
de man geconfronteerd word. Als ik via Brussel naar nog zuidelijkere
oorden reis denk ik aan Bu. Als ik door de paddock van het circuit
in Maleisië loop zie ik nog steeds Bu nat bezweet op me aflopen.
Weet nog altijd niet of het door het klimaat kwam of vanwege zijn
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Ballotage-commissie
Jakob Dekker

Ik kan mij nog herinneren dat je destijds voor de aanvraag van een
perskaart voor het Circuit en de aanmelding bij de DAPA persclub,
artikelen moest overleggen die aantoonden wat je zoal gedaan had.
Nu had ik geen idee over hoeveel stukjes daarvoor noodzakelijk
waren. Dus met al mijn knipsels richting kopieercentrum in
Haarlem om daar alles waar ik aan bijgedragen had te dupliceren.
De machine spuwde in hoog tempo de bedrukte A4-tjes uit. Het
exacte aantal weet ik niet meer, maar het waren er volgens mij
honderden. Die moesten vervolgens naar Bu gezonden worden,
want hij vormde min of meer de ballotage-commissie. Gelukkig
bleek het aangebodene voldoende om voor de genoemde kaarten
in aanmerking te komen. Aardig was wel dat de gekopieerde
stukken langere tijd in of rond het ‘oude’ pershok hebben gestaan,
waarbij regelmatig werd teruggekomen op deze toch wel iets te
grote hoeveelheid. Sindsdien bewaar ik goede herinneringen aan
de samenwerking met Bu. Wat ik mij uit een andere tijd nog kan
herinneren was een Formule 1 presentatie van Camel met Nelson
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Piquet in het Aviodome op Schiphol. Recent kwam ik nog een brief
tegen waarin Bu zijn vertrek bij die werkgever bekend maakte. Die
brief heb ik echter onlangs aan hem gegeven en is dus al in zijn
bezit. Wat mij rest is deze twee meter lange aimabele Fries al het
goede toe te wensen in de tijd die nu aanbreekt. Ik heb het oude
perscentrum en het huidige mediacentre altijd met plezier bezocht
en hetzelfde geldt voor mijn vrouw Will.
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10 Het Autosport virus
Gerrie Hoekstra
Je zult het maar hebben. Die eeuwige drang om naar de diverse
circuits te gaan. Harder gaan lopen in de buurt van de racebaan
omdat je de racegeluiden hoort. Dit zogenaamde autosportvirus
raak je niet kwijt. Er is niets aan te doen... Ik heb het al van kinds af
aan en ik ben bang dat ik het tot hoge leeftijd zal behouden. In de
zestiger jaren heb ik het opgelopen in de garage van mijn vader en
opa in Zandvoort, waar de diverse Formule 1-stallen hun wagens
prepareerden voor de Grote Prijs. Het bleef niet bij kijken alleen.
Begin jaren zeventig kwam daar nog een spiegelreflexcamera bij
en moest ik zo nodig mijn eigen rolletjes ontwikkelen en foto’s
afdrukken in mijn eigen kleine zolderkamer, die omgebouwd werd
tot doka. Het hele huis stonk naar ontwikkelaar, stopbad en fixeer.
Mijn familie vond het allemaal prachtig ..., maar niet heus.
Fotograferen achter het hek was lastig. Altijd maar die strook
prikkeldraad in beeld begon te irriteren. Ik moest het hogerop
proberen. Via een keukentrap tot aan een complete stelling werd
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eind jaren zeventig neergezet om alles mooi in beeld te krijgen.
Toch wilde ik begin jaren tachtig verder met mijn fotografie. Ik
moest het verderop proberen. De paddock was mijn target en het
liefst natuurlijk plaatjes knippen achter de vangrail. Hoe moest ik
nou aan de juiste fotokaart komen? Hoe kwam ik in de pits. Eerst
illegaal natuurlijk, maar later kreeg ik hulp. De huidige speaker van
het Circuit Park Zandvoort, Rob Petersen, deed in de jaren tachtig
wel eens wat werkzaamheden voor de circuitorganisatie en regelde
voor de nationale race-evenementen de juiste fotokaart. Ik liet me
(nog) niet zien in het toenmalige kleine pershok. Ik ging na de races
liever de kroeg in bij de oude Mickey’s boven de pitsgalerij, waar
inmiddels mijn beste foto’s werden tentoongesteld. Ook werden
wat foto’s geplaatst in diverse regionale kranten. Reden voor mij
om voor de laatste GP van Nederland in 1985 de stoute schoenen
aan te trekken en officieel om een perskaart te gaan vragen in het
toenmalige “welcome centre” alias pannenkoeken-restaurant “De
Vijverhut”.

bij een provisorisch neergezette tafel en stoel. Daar nam een
nors kijkende Buwalda iedere journalist en fotograaf een soort
kruisverhoor af. Toen ik aan de beurt was stamelde ik wat over
regiokranten en gepubliceerde foto’s in de Zandvoortse sporthal.
Zijn reactie was natuurlijk afwijzend en binnen 10 seconden stond
ik gedesillusioneerd weer buiten.
Reddende engel Rob Petersen zag het allemaal gebeuren. Begreep
mijn teleurstelling, riep me bij zich en stopte stiekem een perskaart
in mijn handen. “Niets tegen Buwalda zeggen hoor...” Dat heb ik
tot dit moment volgehouden. Sorry Rob.

De eerste (echte) kennismaking
De man die de oh zo belangrijke kaarten uitdeelde was de heer
Dirk Buwalda. Hij was mij natuurlijk wel bekend en misschien had
ik hem wel eens gedag gezegd, maar daar hield het ook mee op.
Ik verzamelde al mijn moed en ging in de rij staan die eindigde

Opel Lotus Dealer Team
Begin ’87 kreeg ik via journalist Matthé IJzerman de kans om het
Belgische blad “Auto& Sport” te restylen en een Nederlandse
versie op te zetten. Het oude perscentrum op het circuit van
Zandvoort werd steeds meer bekend terrein. Dirk leerde mij beter
kennen en gaf mij zelfs de opdracht om de fotografie van het Opel
Lotus Dealer Team Holland te gaan verzorgen. De eerste fotoklus
tijdens de “Bergischer Löwe” op het circuit van Zolder vergeet ik
niet snel. Toch enigszins gespannen reed ik met Olav Mol in mijn
Corsaatje richting het Belgische circuit van Zolder om naast de
baan in de eerste snelle linkerbocht plaats te nemen. Eén van de
deelnemers, een Duitse zanger met een mooie Italiaanse naam,
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vond het nodig om vol mijn richting op te rijden of zeg maar vliegen
en rolde zijn wagen over de vangrail en mij heen. Een fantastisch
begin, ik was van slag. Het ging met Allard Kalff van het Opel Lotus
Dealer Team echter fantastisch. Hij reed in deze nieuwe klasse de
laatste vier ronden op kop, na Heinz-Harald Frentzen ingehaald te
hebben. Opeens realiseerde ik mij dat een podiumfoto met Allard
in het midden natuurlijk de perfecte persfoto was in plaats van de
al gemaakte actieplaatjes.
Timing was toen niet mijn sterkste kant en ik rende te laat naar het
podium. Alles gemist. Ik dacht al aan het negatieve commentaar dat
ik absoluut diezelfde avond van Dirk zou krijgen. De belangrijkste
foto gemist. Had daarna toch gelukkig nog een helder moment.
Zag Allard na afloop met krans en bekers lopen en vroeg hem om
op het rechte stuk voor de tribunes nog een keer zo blij mogelijk
te doen. Dat kun je natuurlijk wel aan Allard overlaten en de foto
was top. Snel naar Zandvoort gereden. In mijn dokaatje de rolletjes
ontwikkeld en een paar proefafdrukken gemaakt. Ik had met Dirk
rond 11 uur in een Zandvoorts restaurant afgesproken, waar hij zat
te eten met een paar vrienden. Met het zweet op mijn voorhoofd
en 4 proeffoto’s die nog nadrupten van het spoelwater melde ik
me in het eethuis waar de leuke zogenaamde huldigingsfoto werd
uitgekozen. Tot diep in de nacht de 100 foto’s handmatig afgedrukt.
Een droger had ik toen nog niet, zodat de foto’s op de huiskamervloer

werden uitgestald om ‘s nachts te drogen. En maar hopen dat de
kat niet over de fotootjes liep. Nog vele foto’s dat jaar op deze
manier aangeleverd. Het ging daarna steeds gemakkelijker.
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Wederzijds respect
Wij produceerden met Dirk in de jaren die volgden vele
evenementenagenda’s en programmabladen voor de diverse
evenementen. Ik wist wat ik aan Dirk had en andersom ook. Er
was wederzijds respect. Vele deadlines werden samen gehaald.
Kortom een plezierige tijd. Ook veel plezier als we met ons clubje
van Fast Company Dirk in het Zandvoortse eetcafé “La Bastille” of
op buitenlandse reisjes van Citroën tegenkwamen. Na de nodige
consumpties werd er altijd veel gelachen om alle anekdotes die
Dirk wist te vertellen. Dan was hij je vriend en de relatie was top.
Dat kon de volgende dag omslaan in een absoluut negeren van zijn
kant. Dirk is een fijne kerel, maar tot op de dag van vandaag af en
toe moeilijk te peilen. Rare jongens die Friezen.
Bu goes Bali
Dirk had vorig jaar al besloten om de grote stap te maken om naar
Bali te verhuizen. Was dit jaar volgens mij ook veel meer ontspannen
en telde de dagen af naar zijn afscheid als perschef. De foto van
Boudewijn Pieters op de cover van dit digitale boek is hier een

goed voorbeeld van. Hij deed mee met de raarste verkleedpartijen
waarvan ik dacht.. dat doet ie nooit.. Rond de oranjegekte voor
het wereldkampioenschap voetbal liep ik met collega Marco
Antheunisse met een heel assortiment oranje attributen rond tijdens
de vrijdagtraining en vele coureurs hezen zich in het opblaasbare
voetbalpak. Dirk en zijn beste vriend Coo zagen dit en twijfelden
geen moment. Er werd in oranje uitmonstering een prachtig stukje
amateurtoneel opgevoerd.

Ik wens Dirk, natuurlijk ook namens de andere medewerkers van
Fast Company en Autosport.nl, het allerbeste in Bali. Je kunt het
racevirus echter nooit ontlopen. Ik weet haast 100% zeker dat
we Dirk weer bij de grote evenementen op Zandvoort tegen gaan
komen en gaan genieten van alle nieuwe verhalen uit Indonesië.
Misschien ziet hij kans om liggend in zijn hangmat al zijn anekdotes
uit al die jaren autosport eens op te schrijven. Dan maken wij daar
weer samen een mooi boekje van. Dirk, het ga je goed.
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11 Herinneringen aan Bu

Commercieel
Toen ik in de 80-er jaren met “Auto & Sport” in de weer was kwam hij
op een dag naar me toe. Of het Opel Dealerteam Nederland niet iets
voor mij was. Ik diende me te vervoegen bij ene Ger Oosterman. En als
duwtje in de rug kreeg ik Bu’s complete journalistieke adressenlijst mee.
Zomaar, voor niks. Telkens als ik de perschef van Zandvoort weer hoor
mopperen dat ‘die commerciële schrijvers’ het weer zo laat maken moet
ik inwendig lachen: ook gij Brutus behoor(t)(de) tot dat verderfelijke slag
journalisten. Maar toevallig wel eentje met een hoge dosis collegialiteit.

(Kijk)glas
Hoe saai de bijeenkomst ook is, Bu moet wel heel erg ziek zijn als hij er
toch niet wat sfeer in weet te brengen. Anekdotes, roddels en als het
leven mooi was, het hoogste lied. Menig restaurantgast heeft vreemd
en soms ook verstoord opgekeken als Dirk een levenslied inzette, ten
teken dat hij het, met zijn vrienden/collega’s, erg naar de zin had. Bij
gebrek aan tekstkennis en/of zangkunsten bij de anderen – of was het
plaatsvervangende schaamte? - bleef het doorgaans beperkt tot een
solo-optreden, met open doekjes uit de kringen der intimi, met hun
glimmende gezichten met rode kleurtjes op de wangen.
Maar het kon ook wel eens anders. Zo zat de heer Buwalda een keer
bij “Riche” op het terras en kreeg het aan de stok met een ober. Je
kunt Dirk heel weinig, zo niet niks op de mouw spelden en al helemaal
niets over zijn favoriete drankje: Cointreau met ijs. Voor wie het nog niet
weet: er is een namaak in de handel, smaakt bijna net zo maar heeft
één verschil: gooi er een ijsblokje in en alleen de ‘enige echte’ wordt
troebel. De ober dus terug de tent in en even later komt hij triomfantelijk
terug met een volle fles. Mis dus, want perschef Arendsoog had al
waargenomen dat de verzegeling was verbroken. Er moest en zou
een fles komen die bij het opendraaien een scherpe klank geeft van
scheuren blik. Triomfantelijk hield hij even later het glas in de hoogte,
ten aanzien van alle terrasgasten: Nu was het wel troebel!
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Matthé IJzerman
Terwijl het journalistieke landschap zich onstuitbaar vult met
zwijgzame internetcowboys, voor wie het zwak oplichtende
beeldscherm het enige heiligdom schijnt te zijn, treedt weer een
markante heer terug uit de sfeer van de dagen van weleer. Onze
Bu houdt het voor gezien. Moe gestreden? Ziek van de almaar
zakelijker en onpersoonlijker wordende wereld om hem heen?
Alleen hij weet precies waarom.

Dirk is ook het levende bewijs dat alcohol en geheugenverlies
(Korsakov) niets met elkaar te maken hebben. Misschien wel
bij de normale mens maar niet bij Bu. Oke, hij lag een paar keer
aan de slangen en meerdere kransslagaders moesten worden
opgerekt, maar het geheugen bleef wonderwel intact. Wat door
de jaren heen een lange stroom vermakelijke anekdotes en
bulderende lachsalvo’s met zich mee bracht. Daarbij, er was
weinig nieuws (of ouds) dat niet al of nog in zijn grijze hersencellen
was opgeslagen. Maar wat wil je ook als je ooit tot het gilde der
rallynavigatoren behoorde.
De warmste herinneringen bewaar ik echter aan die bijzondere
gelegenheden waarbij Dirk een boekje open deed over zichzelf.
Zoals bijvoorbeeld op een zwoele avond op een terrasje in
Macau. Ik ken niemand die met zo’n enorme dosis zelfspot
zijn eigen mislukkingen kan beschrijven, zonder dat daarbij
zijn eigenwaarde in het gedrang komt. In tegendeel zelfs, de
waardering onder vrienden en collega’s werd er alleen maar
groter door. Verhalen over zijn huwelijk, zijn (boedel)scheiding,
zijn Zuid-Amerikaanse ‘vriendin’ die ineens in Zandvoort op de
stoep stond en al die andere buitengewoon geestige verhalen
die ik me niet beter kan herinneren (Korsakov misschien?) dan
dat we er vreselijk om hebben gelachen. Niet óm Dirk maar juist
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mét Dirk. Alleen ruime geesten kunnen de relativiteit van de
eigen persoon onder ogen zien. Als je dat dan ook nog eens
geestig onder woorden kunt brengen, dan ben je in mijn ogen
een hele grote.
Dirk jongen, ik zie je daar al zitten onder die palmboom. Luie
stoel, ondergaande zon, troebel Cointreautje in de hand, blik
in het oneindige en wie weet, een schallend lied. Kortom, de
hoogste tijd om eindelijk je plan goed uit te werken: je eigen
memoires aan het papier toevertrouwen. Want geschiedenis
moet beschreven worden. ‘Ter leering ende vermaeck’. Wie weet
noem je je boomhut dan wel “De Bastille”. Dan kan het ook daar
nog gezellig worden. Met ons??
Een
Een
Een
Een

groot hart, het hart op de tong
nostalgisch hart, vervat in een song
moedig hart, klaar voor de grote sprong
vermoeid hart, eindelijk rust in de kampong
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12	
De eerste NL’er in

een F1-turbo René de Boer

Als jochie van een jaar of negen op de lagere school – ja, ik ben
nog van het pre-basisschool-tijdperk – waren maandagen als er
een nationale rally was geweest voor mij altijd het mooist. Dan
kwamen diverse rallyauto’s langs ons schoolgebouw, op weg naar
Competition Service, toen nog in Driebergen. De Citroën Visa van
Paul Maaskant, diverse Opels en Porsches... Het moet ongeveer in
dezelfde tijd geweest zijn dat ik in het betreurde blad “Autorensport”,
dat ik toen al liever las dan, pak ‘m beet, “Donald Duck”, een artikel
las van ene Dirk Buwalda, die op een Frans vliegveld als eerste
Nederlander met de Renault Turbo Formule 1-auto had gereden.
Genóten heb ik van dat verhaal, en die bewuste “Autorensport”
heb ik nog steeds.

werk. Daar had Buwalda zijn domicilie in wat toen nog de “Persbox”
heette, dat stond er zelfs ook op. Een wat vochtig en tochtig
onderkomen op de galerij boven de pits waar de pers zijn werk
kon doen. Er stonden drie computers, waarvan er één permanent
werd benut door de familie Den Blanken voor het bijhouden van
de puntenstanden. Ik was blij als ik af en toe ook achter een van
de schermen mocht plaatsnemen om mijn stukjes te tikken, uit te
printen en dan per fax door te sturen naar de redactie.
“Meneer Buwalda”, zei ik toen nog keurig, maar dat werd al snel
“Dirk” of gewoon “Bu”. Bij hem bedelde ik voor het eerst om een

Een paar jaar later leerde ik diezelfde Buwalda kennen. Als jonge
verslaggever voor de “Handelspost”, de lokale krant in de provincie
Utrecht, mocht ik naar Zandvoort om er verslag te doen van de
prestaties van rijders uit de regio. AX Cup, Formule Ford, dat soort
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persaccreditatie en kreeg die ook vrij snel. Al gauw ontdekte ik
dat dat helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, als je je zaken maar
gewoon voor elkaar hebt. Redactieopdracht, perskaart en klaar. En
af en toe de artikelen inleveren die je gepubliceerd hebt. Wie serieus
was, werd door Bu ook serieus genomen, en dat is tot op de dag
van vandaag het geval. Val je echter in de categorie mensen die
door hem met de onnavolgbaar fraaie term “Dachkammerkünstler”
wordt aangeduid, dan kan hij het je knap lastig maken. Toegegeven,
zijn met diepe basstem uitgesproken “Nee” klinkt bij iemand van
twee meter en met zoveel ervaring ook indrukwekkender dan van
iemand die net begint.
In de loop der jaren werd de samenwerking met Bu intensiever en
steeds plezieriger. Langzaam klom ik op van stil en wat verlegen
jongen van de lokale krant tot verslaggever namens wat grotere
media, tot zelfs het gezaghebbende Britse “Autosport” en “De
Telegraaf” aan toe. In uitstekende herinneringen blijven zeker ook
diverse buitenlandse trips in het kader van de Citroën-merkencups.
Europese finalewedstrijden met volop chaos in Misano of Jerez,
maar ook optredens in den vreemde van de Nederlandse Saxo
Cup, zoals bijvoorbeeld in Dijon. Omdat ik nog zonder auto was,
zou ik met Bu daarheen rijden en hij haalde me ’s morgens thuis
in Driebergen op. Tijdens de rit spraken we over van alles en nog
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wat, waarbij ik gretig luisterde naar al zijn verhalen en anekdotes,
en dat zijn er heel wat. Op de terugweg vond ik hem wat stil, wat
ook niet verwonderlijk was, want later bleek dat hij een hartaanval
had gehad. Hij wist dat zelf al, maar hield het voor mij stil. Achteraf
misschien maar goed ook, want ik weet niet of ik anders zo rustig
naar huis zou zijn gereden.
De laatste jaren werken we nog nauwer samen sinds ik te maken
heb met de DTM-organisatie en we ieder jaar een race voor dit
kampioenschap op Zandvoort hebben. Sinds ik meer in het
buitenland werk, kom ik eigenlijk alleen nog voor internationale
evenementen op Zandvoort. DTM, Masters, A1. En ook dan is
het contact met Bu, inmiddels in het “Media Centre”, prettig en
efficiënt. Waarbij de goede dingen des levens natuurlijk niet
achterblijven, zoals onder andere tijdens prettige maaltijden in de
nodige etablissementen, van “Fontanella” tot “De Bokkedoorns”,
wederom meestal gelardeerd met mooie verhalen. Dat zal ik missen
nu Bu op Bali gaat genieten van welverdiende rust. Kan hij eindelijk
eens dat boek gaan schrijven over al zijn belevenissen in de sport,
als organisator, verslaggever, deelnemer en wat dies meer zij. Bu,
geniet ervan! Bedankt voor alles, en het ga je goed!
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13 Beste Dirk

		
Anjès Verhey

Kort en krachtig: het was, en is misschien nog wel, een echte
mannenwereld, de autosport. Bestaande uit een kleine aan elkaar
gewaagde (met woorden en daden) hechte mannengemeenschap
met journalisten van het eerste uur! De echte journalisten, zoals ze
zich graag noemden. Rob Wiedenhoff, Coo Dijkman, de al jaren
geleden opgestapte Pim Stoel. Voor hen was het met jou, Dirk,
goed kersen eten: na het serieuze dinergesprek volgden lachen,
gieren, brullen en het ophalen van oude herinneringen. Daar hoorden
eigenlijk geen vrouwen bij. In elkaars mannen-gezelschap stoer (om
dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken) en de één wist altijd
op nog luidere toon dan de ander z’n aanwezigheid te onderstrepen.
Sterke verhalen, ik heb er ontelbare gehoord. Zo heb ik vooral die
eerste jaren ervaren. Trof je één van hen apart, op een circuit of tijdens
een persbijeenkomst, dan bleken het stuk voor stuk heel gewone
mannen te zijn. Ze werden zichzelf, je kon een serieus gesprek met
ze aangaan, ze bleken thuis ook een vrouw en kinderen te hebben en
sores af en toe. Boodschappen deden ze ook wel eens zelf. Kortom
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mannen met gevoelens als je ze alleen aantrof. Jij Dirk, ook al ‘deed
je mee’ vanuit een andere functie, hoorde thuis in het gezelschap. Die
eerste jaren zag je me dan ook niet zo staan als ik, beroepshalve, bij
het mannengezelschap aanschoof. Toen je, op de voor jou toch wel
bekende vrij botte wijze, een aantal jaren geleden me ongenuanceerd
van repliek meende te moeten dienen, heb ik je even spontaan
‘teruggepakt’. Daarna was het ijs tussen ons wat meer gebroken. Je
was je er niet eens van bewust geweest, vertelde je me later verbaasd.
Ik dank je voor de samenwerking door de vele jaren heen.
Dirk, ik weet dat je hart al langer op Bali is en ik hoop oprecht dat je
me nog eens laat weten hoe het je daar vergaat. Maar dat zal beslist
geweldig zijn, zoals je je dat al lang voorstelt.
Een dikke pakkerd, ik zal je missen op Circuit Park Zandvoort.

14 Een Belg in
		Zandvoort Koen Wijckmans
“Ach, die Belg toch...” dat waren veelal de eerste woorden die je
te horen kreeg als je als Zuiderbuur een opmerking maakte over
gelijk wat. Want ja, “die Hollanders” wisten het toch allemaal veel
beter...
Plagen, stootjes onder de gordel, het maakt sinds 1830 nu eenmaal
deel uit van de (verbroken) verstandhouding tussen het Noorden
en het Zuiden (neen, ik heb het niet over het federale België...).
Het was in die sfeer dat ik kennismaakte met de Heer Dirk Buwalda.
Hij was perschef van het Circuit Zandvoort en ik was een beginnend
journalist(je). Niet alleen qua lichaamslengte stak hij met enkele
meters boven mij uit...
Het was evenwel niet in de Nederlandse Duinen dat ik Dirk voor de
eerste keer “live” ontmoette. Het moet 1979 geweest zijn. Grote
Prijs van België. Om één of andere reden – ach, die Belgen toch –
had Dirk iets te maken met de accreditaties voor de Zolderse Grote
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Prijs. Het perscentrum was gelegen in een drankgelegenheid (café
in ’t Vlaams) aan de afslag van Lummen en Dirk werd bijgestaan
door Janine-van-Zolder (haar Poolse achternaam kon niemand
onthouden, vandaar).
De naam van D. Buwalda roept natuurlijk herinneringen op aan
Zandvoort.
Nog voor ik stukjes schreef, trok Zandvoort mij al aan. De sfeer
was er leuker dan in Zolder. De races waren er boeiender dan in
Zolder. Alleen spijtig dat er zoveel Hollanders rondliepen...
Jullie hadden veel sponsors, toffe toerraces, volle startvelden in
FF 1600, FF 2000, de merkencups. Dingen waarvan wij alleen maar
konden dromen. Dat dreef mij later ook naar Circuit Zandvoort
om reportages te maken met directeur Johan Beerepoot en later
Jim Vermeulen. Ik maakte vergelijkingen tussen de werking van
Zolder en Zandvoort en herinner mij zelfs een dubbelinterview met
Maurice Beliën en de toenmalige directeur van Zandvoort, wiens
naam mij nu ontsnapt. Voor de foto-shooting hadden we de twee
heren achter een Scalextric-race-baan laten plaatsnemen.
En voor de accreditaties ging je bij wijze van spreken op de koffie
bij de Heer Buwalda in de Vijverhut. Souvenir, souvenir...
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Nadat ik in 1997 de journalistiek verliet en voor Kronos – het team
dat dit jaar in het WK de auto van Loeb laat rijden - de Belgische
Mazda MX-5 Trophy ging organiseren, opperde ik het idee om met
de MX-5 Cup een uitstapje te maken naar een ander circuit dan
Zolder-Francorchamps. Zo kwam Zandvoort op de kalender te
staan van de Mazda-racerij. En wie was mijn eerste contact om
het event op poten te zetten? Jawel, de Heer Dirk Buwalda. Van de
wedstrijd herinner ik mij dat het het hele weekend stortregende en
dat Dirk mij zondagavond in de perszaal behoorlijk hielp met het
verzenden van de persberichten van de MX-5.
“Ach, die Belg toch...” sakkerde Dirk plagerig, toen bleek dat ik
mijn persberichten nog met de fax verzond en niet wist dat dat ook
met mail kon.
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15 “Meneer Buwalda
			 is weg”		 Arie Blokland
Tijdens diverse persreizen heb ik heel wat beleefd met Dirk Buwalda.
Nou ja, dat zal niemand verbazen, want met Bu in de buurt hoef je je
niet gauw te vervelen. Hij heeft mij wel een keer heel erg verbaasd.
Het is alweer jaren geleden.
Bu was opgenomen in het ziekenhuis te Haarlem-Schalkwijk.
Hij moest onmiddellijk gedotterd worden en ongeveer een week
blijven. AutoWeek was toen nog in Haarlem gevestigd, slechts
op enkele honderden meters van het hospitaal. Na twee dagen
meende ik dat Dirk wel weer aanspreekbaar zou zijn. In plaats van
een slof sigaretten en een Cointreau met ijs, waaraan hij achteraf
de meeste behoefte leek te hebben, nam ik een mandje fruit voor
de hartpatiënt mee. Dat fruit heb ik allemaal zelf opgegeten.
Want Dirk was een uur voor ik in het ziekenhuis kwam vertrokken.
Allard Kalff was bij hem op visite geweest en Dirk had besloten dat hij
weer in orde was en dus met Allard mee kon rijden naar Zandvoort.
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Het enige dat de zuster kon uitbrengen was: “Meneer Buwalda is
weg..”
Korte tijd later zag ik Dirk op een terras in Zandvoort. Een Cointreau
met ijs voor zijn neus en een sigaret onder diezelfde gok van hem.
Volgens Dirk het beste medicijn. En hij was niet van plan die
gewoonte op te geven voor zijn gezondheid onder het motto: “Beter
een kort maar goed leven, dan een lang vervelend leven.”
Ik hoop dat hij er nog lang van zal genieten op Bali.

16 Terug naar 1978
Willem J. Staat
Als werkeloze schoolverlater zocht ik mijn heil in de autosportjournalistiek en fotografie. Ooit sprak ik er Rob Wiedenhoff
tijdens een F1 voortest (zo heette dat toen nog) op Zandvoort er
over aan. Die gaf me het advies om maar eens bij de krant te gaan
werken, maar die waren gezien mijn leeftijd niet meer geïnteresseerd.
Als freelancer had ik inmiddels al genoeg artikelen gepubliceerd
in Verweggistan. Landen die nou niet bepaald bekend stonden
dat ze over een autosportcultuur beschikten. In Maleisië, Japan
en Indonesië werden mijn bijdrages destijds verslonden. Alleen
voor de internationale races op Zandvoort vroeg ik destijds een
perskaart aan want dat kon ik verkopen. Accreditatiebevestigingen
geschiedden toen nog per brief en ik meen dat ik bij een wedstrijd
voor de DRM (een voorloper van de DTM) voor het eerst kennis
maakte met perschef Dirk Buwalda, die mij per kerende post een
brief had gestuurd dat ik in de jammerlijk gesloopte Vijverhut mijn
kaart kon ophalen.
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Achter een brede tafel zat een nogal stevig rokende man die zijn
eigen silhouet ondanks de naar binnen vallende zonnestralen
volledig wist te verduisteren. Hoewel ik Dirk nog nooit gezien
had leek ik die man toch te kennen. Hij leek sprekend op mijn
“Reclameleraar”. Ik stelde mij voor als Willem J. Staat, maar daar
had men in de autosportpers nog nooit van gehoord. Ik kan me nog
wel herinneren dat Dirk naar het handboek Pers en Publiciteit greep,
maar zelfs daar waren ondergetekende en de magazines waar hij
voor schreef niet bekend. Ik weet nog wel dat ik Dirk het Magazine
“Asian Auto” overhandigde met een bijdrage van 17 bladzijden over
de DRM van het jaar ervoor. Hoewel hij misschien nog aarzelde
over mijn betrouwbaarheid kreeg ik toch het felbegeerde kaartje.
Na mijn onfortuinlijke ongeluk op Hockenheim was je de eerste
die direct reageerde. Afgelopen maand werden drie namen op het
Nationaal Autosport Monument bijgeschreven. Ik denk dat ze er toch
ééntje vergeten zijn, namelijk die van jou voor al jouw verdiensten
voor de autosport en alle collega’s gedurende de afgelopen jaren!
Ik hoop dat je op Bali nog eens aan al die gezellige weekends
terugdenkt.
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Balestre keurig aansprak met ‘monsieur le président’. Waarop Bu
de wind van voren kreeg van de Fransman met grootheidswaan.
Hij had ‘monsieur le président mondial’ moeten zeggen. Van zoveel arrogantie werd Dirk op slag sprakeloos; een houding die hem
zelden overkwam.

17 Bien bu
Rob Wiedenhoff
Nadat de gemengde scheepvaartberichten me duidelijk maakten
dat de Kota Baru onderweg was naar voormalig Nederlandsch
Oost Indië met een lading Cointreau, wist ik zeker dat het gerucht
waar was. Bu naar Bali. Het zal wennen worden. Tijd voor een terugblik. Wanneer ik Dirk voor het eerst heb ontmoet, weet ik niet
meer. Het zal wel tijdens de een of andere rally zijn geweest. Hij
was een perfecte kaartlezer en navigator en organisator, kortom
het prototype van de man die naast een bestuurder zit. In zuidelijk
Nederland noemen ze dat trouwens ‘er langs zitten’. De manier
waarop hij zijn lange lijf in een rallyauto wist te wurmen, behoorde
tot de hoge school van de acrobatiek. Herinneringen te over. In de
rallysport, op stoffige paden in Portugal, op de bloedhete steppes
van Siberië bij een Camel Trophy waar het meer dan dertig graden
boven nul was en de wodka er als limonade doorheen werd gejaagd. Natuurlijk als gulle gastheer aan veel te veel tafels om op te
noemen en in functie als voortreffelijk perschef van het Circuit Park
Zandvoort. Die zijn plaats kende toen hij FIA president Jean-Marie
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In een ver verleden was hij ook betrokken bij de persdienst van de
Grote Prijs van Nederland. Dat moet dus voor of in 1985 zijn geweest toen de formule 1 bolides voor de laatste keer over de Zandvoortse piste raasden. Buwalda hield kantoor in de helaas aan de
sloophamer geofferde Vijverhut waar de pannekoeken van Henk
Paap nog pannekoeken waren. Aangezien de Grand Prix in de

zomer werd verreden, waren er nogal wat toeristen in de badplaats.
En veel te veel aanvragen van Duitse kranten om een perskaart. Bu
wist daar wel raad mee. Onder zijn tafel lag het dikke handboek
voor de Duitse pers. Wanneer een onduidelijke figuur zich meldde,
vroeg Dirk langs zijn neus weg naar de naam van ’s mans hoofdredacteur. Het hoofd van de bedrieger werd ongezond rood als Bu
met een elegante zwaai het handboek opdiepte en begon te bladeren. Een dergelijk vakantieganger had dan opeens veel haast om
zich naar bier en braadworst te reppen.
Het valt te hopen dat Dirk nog heel lang na de maaltijd mag zeggen
dat hij goed heeft gegeten en bien bu. Dat laatste past goed bij de
man die me vaak met de woorden ‘allez votre corridor’ liet voorgaan. Bu: het allerbeste op je nieuwe locatie van Rob Wiedenhoff.
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18 Zonder Bu geen
	Merel & Sandor
Merel Izaks & Sandor van Es

“Bent u de persvoorlichter?” Dat was mijn eerste vraag aan jou
op 22 oktober 1999 op het circuit van Monza. “Ja”, zei je, “Jij bent
vast Merel. Wil jij mij volgend jaar komen helpen in het media
centre? En persberichtjes schrijven over het DTCC?” Trots dat ik
een bijbaantje had gevonden in ‘mijn’ vakgebied begonnen we die
avond aan een feestje.
Een grote tent op de paddock was het toneel voor een diner met
genodigden van de Citroën Saxo Cup. Het was gezellig, maar het
kon nog gezelliger. Een podium in het midden van de partyruimte
bood uitkomst. Samen met mijn schoonzus besloot ik erop te gaan
dansen. Wij hoopten het publiek zo snel mogelijk mee te krijgen
met swingen. Dankzij de paar drankjes (nee, geen Cointreau..) in
mijn mik ging het allemaal prima. Tot ik daar plotseling aan het
tafeltje langs het podium die meneer (lees: jij) zag zitten, die mij ‘s
middags had aangenomen. Ik schaamde mij rot. Het enige wat je
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echter deed was lachen en verder drinken samen met je tafelgenoot.
Bleek later vriend Coo. Die avond eindigde trouwens in een groot
feest, gelukkig. Na een dagje met je te hebben gewerkt, bleek dat
mijn schaamte nergens voor nodig was geweest. Jij bent veel erger.
De verhalen die ik van je ken zal ik nooit vergeten. Vanaf het eerste
moment was je voor mij ook MIJN Oom Bu! Voor jou was ik direct
“Merel is zeker geen kerel!”
Ik ben blij dat ik met je samen mocht werken. Ik heb veel aan je te
danken, tot mijn privé leven aan toe. Want oh oh, daar kwam Van
Es voorbij racen met BMW nummer 17....
Dat was ik, dus. En niet voor het eerst, overigens. Toen ik in 1994
winnaar werd van de Veronica Contest en als prijs een jaar mocht
racen in de AX Cup, werd me door Citroën ingeprent me na iedere
race vooral even te laten zien in de persbox van Dirk Buwalda. Iets
wat ik in al mijn jaren autosport nog nooit meer nagelaten heb,
of ik nu op het podium stond, of op drie ronden achterstand was
geëindigd. Altijd even naar de tempel van Bu, dat was en is nog
steeds heilig.
Die bezoekjes kregen vanaf de Paasraces 2000 echter een hele
andere wending. Stond daar na de training ineens een klein,
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donkerharig meisje voor m’n neus die wat quotes van me wilde.
Ik herinner me het als de dag van gisteren. “Holy shit, waar komt
dat stuk vandaan?!”, dacht ik. Bleek dus Bu’s Angel te zijn. Ofwel,
Merel. Ik was zó van slag, dat teamgenoot Duncan Huisman prompt
pole reed. Gebeurde me niet zo vaak, dat jaar.
Onder het mom van “ik ben ook journalist bij AutoWeek”
voerde ik mijn persboxfrequentie vanaf dat moment flink op.
Niet om mijn verhaal te doen. En, sorry, ook niet voor jou, Bu....
Maar voor je assistente, die achter de balie stond te stralen. Het
zonnetje in jouw perskamer had mijn hart gestolen. En heeft dat
nog steeds.

Ik weet nog hoe je argwanend naar me keek. Met een blik van
“als je Mijn Merel ook maar met één vinger aanraakt, draai ik je
nek om.” Maar er was geen ontkomen aan, iets wat jij met enige
tegenzin gelukkig ook inzag. Je zag dat het goed was. En al snel
als ik je tegenkwam vroeg je niet meer hoe het met mij ging, maar:
“Hoe is het met Merel?” En: “Wanneer gaan jullie trouwen?” Over
dat laatste zijn we nog niet uit. Maar: we houden je aan je belofte.
Wanneer die dag komt, nodigen we jou als allereerste uit. Zodat je
tijdig een ticket kunt boeken!
Dirk, heel veel geluk op Bali! En hopelijk tot ziens!
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19 Terugblik op een
tijdperk Roy van der Laan
Toen ik in 1991 debuteerde als ‘autosportjournalist’ voor enkele
huis-aan-huis-bladen in de regio Haarlem, was Dirk niet meer op
Circuit Park Zandvoort werkzaam. Ik had zijn naam natuurlijk vaak
gehoord en gelezen, maar ik had hem nooit ontmoet. Ik kan mij nog
wel herinneren dat er destijds, in de kleine maar knusse persbox in
het oude pitcomplex, veel over hem werd gesproken door de ‘oude
rotten’ van de autosportjournalistiek. Zoveel blijkbaar, dat ik mij nu
nog de eerste keer kan herinneren dat ik Dirk ontmoette. Hij stond
te praten en/of naar een race te kijken op de metalen trap die langs
de wedstrijdtoren naar de VIP-galerij en het pitdak leidde. Hij stond
daar waarschijnlijk met iemand die ik kende en die ons aan elkaar
heeft voorgesteld. Korte tijd later keerde Dirk terug als perschef.
Ik heb een nogal aparte ‘carrière’ achter de rug, met een overstap
van de afdeling research & development bij (toen nog) Hoogovens
naar een bestaan als freelance journalist. Op het circuit werd daar
nauwelijks over gesproken, met Dirk als uitzondering. Dankzij hem
wist binnen no-time iedereen dat ik ingenieur ben.
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In de beginfase heb ik mij veelvuldig verbaasd over de gang van
zaken in en om het mediacentrum, maar (meestal) wel op een
positieve manier. Zo leek het mij logisch dat de perschef van het
circuit de redactie voert over de programmabladen. Dat zag ik dus
verkeerd. In de loop der jaren heb ik aldus voor diverse klassen
artikelen voor de programmabladen aangeleverd. Verder vond ik
het in het begin nogal apart dat Dirk ons op de zondagavond na
een druk evenement de sleutel van het mediacentrum gaf als hij
het welletjes vond.

Ik denk verder met een goed gevoel aan de afgelopen jaren terug.
Aan hilarische momenten was nooit een gebrek in het mediacentrum
en alles was eigenlijk, binnen het redelijke, mogelijk.
Dirk, bedankt voor alles en het beste onder de Balinese zon!

Menige journalist en fotograaf had nogal moeite met Dirk, om het
zachtjes uit te drukken. Ze konden niet zo’n hoogte van hem krijgen
en vonden hem geregeld nogal onverwacht op vragen, verzoeken
of situaties reageren. En ja, Dirk kan natuurlijk nogal onverwacht en
op een bijzondere wijze uit de hoek komen. Ik kan mij eigenlijk niet
herinneren dat ik ‘problemen’ met Dirk heb gehad. Een heel klein
dingetje herinner ik mij nog wel: ik had een keer voor een team uit
de Citroën Saxo Cup de persmap geschreven en de uitnodigingen
voor de teampresentatie aan de vooravond van het nieuwe seizoen
verzorgd. Dirk had ik niet uitgenodigd, want hij was immers geen
journalist. Daar sprak hij mij later op aan: als perschef van Circuit
Park Zandvoort was het toch eigenlijk wel de bedoeling dat hij voor
dergelijke gebeurtenissen uitgenodigd werd.

78

79

20 Over bruggen en
			 balen... Huub Dubbelman
Hij vertelde het me tijdens een DTM-voorbespreking in het Media
Center: “Ik stop ermee en ga naar Bali.... Heb m’n huis verkocht, een
eigen kamer bij mijn dochter Mai en daar een mooi huis gehuurd,
mèt een eigen zwembad!” Zo serieus had ik hem in lange tijd al niet
meer meegemaakt. Oké, dat stoïcijnse heeft hij ooit uit Friesland
meegenomen maar een vrijwillige deportatie naar het Verre Oosten
geeft het verhaal wel even een heel andere wending! Een raar idee,
Zandvoort zonder Buwalda. Ik probeer het gelijk even een plaats
in m’n gedachten te geven, juist ook omdat we elkaar al meer dan
30 jaar kennen!
De eerste herinneringen gaan terug naar de nationale ritten- en
rallysportscene van de beginjaren zeventig. Met zijn lange lijf paste
Dirk beter in de hot seat dan achter het stuur, dat was al snel duidelijk.
Daar voelde hij zich ook beter op z’n plaats, hoewel hij ook menig
illegaal georganiseerd evenementje in de Belgische Kempen zèlf
reed in die tijd! Dat was overigens niet helemaal zonder risico’s
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want als je werd gesnapt, kon je je eigen rallylicentie wel inleveren.
Bovendien was de Gendarmerie in België in die tijd buitengewoon
fanatiek met het jagen op deelnemers aan illegale rally’s en zeker
op de organisatoren daarvan. Dat kon de pret echter toch niet
drukken, zeker niet als er met zo’n evenement ook nog wat geld
verdiend kon worden!
Dirk reed in die tijd met verschillende nationale rallygrootheden
en stapte soms als gelegenheidskaartlezer in. Zo vormde hij op
verzoek van Bob de Jong een équipe met Man Bergsteijn, de
fameuze Opeldealer en rallyrijder uit het Limburgse Berg en Terblijt.

Bob de Jong reed met Lars Carlsson voor het Opel Dealer Team
Holland in een Kadett GTE/1 en zocht een back-up-team voor dit
evenement, dat zich voornamelijk in de bossen rondom Québec in
Canada afspeelde.
Het Criterium Molson du Québec maakte een onderdeel uit van
het officiële WK van 1977 en leverde bij een juiste klassering heel
veel punten op voor het nationale kampioenschap. De rally werd
overigens gewonnen door Timo Salonen in een Fiat Abarth 131,
maar dat terzijde. Wat mij vooral is bijgebleven van dat evenement
is de foto die dit verhaal illustreert. De Opel hangt met slechts het
rechtervoorwiel op de brug van boomstammen boven een riviertje.
Géén van de andere équipes ging met zo’n hoge snelheid langs
deze passage en het zweet stond in de handen van fotograaf
Ton Landheer, die namens ons fotocollectief Inter Auto Photo, in
opdracht van het ODTH ter plekke was. Deze foto heeft jarenlang
op lifesize formaat in de showroom van Bergsteijn gehangen als
ode aan deze mannen met hun grote harten!
De andere anekdote die me onmiddellijk te binnen schiet, raakte
me op een totaal ander vlak In de periode dat Jim Vermeulen in zijn
functie als directeur van het CPZ actief was, nam ik een aantal persen pr-activiteiten waar op het circuit. Het belangrijkste deel van de
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werkzaamheden lag overigens in handen van Bu, die sinds 1978
aan het circuit verbonden was als perschef. Het was in die tijd dat
Dirk zijn vriendenkring verraste met zijn aanstaande vaderschap
en hij bij Vermeulen om méér betaald werk aan tafel zat. Nu had
Vermeulen al een aardige reputatie opgebouwd met het verslijten
van vriendschappen maar ik kreeg nota bene via het dynamische
autosportduo van die tijd, Coo Dijkman en Pim Stoel, te horen dat
ik m’n klussen op het circuit “kwijt” was geraakt aan Dirk zodat hij
vast de kinderkamer in kon gaan richten! Mijn boosheid over deze
gang van zaken van zo groot, dat het daarna 10 jaar zou duren
voordat ik weer een voet binnen de poorten van het circuit wilde
zetten! Overigens trof ik een aantal jaren geleden voor het eerst
zijn dochter Mai en bij het vertellen van dit verhaal aan haar, smolt
natuurlijk ook het laatste restje van mijn verdriet over deze zaak.

Wellicht zal Dirk ná 1 november ook enige dagen last kunnen hebben
van een katterig gevoel maar ik vermoed dat hij daar eigenlijk veel
te nuchter voor is ingesteld. Bovendien lokt Bali met zijn prachtige
stranden, het heerlijke klimaat en de aantrekkelijke keuken. Dirk, ik
heb stiekem je adres genoteerd en misschien sta ik daar wel een
keer opeens voor je deur. Om mooie verhalen te vertellen, samen
herinneringen op te halen en te constateren dat het leven toch zo
slecht nog niet voor ons is geweest. Het ga je goed, mijn oude
vriend en als je ooit toe komt aan het schrijven van je memoires,
teken ik hierbij alvast in voor tenminste één exemplaar!

Na 15 jaar autosportbetrokkenheid op verschillende niveau’s
betekende dit gedwongen abrupte afscheid een soort “cold
turkey” afkicken omdat ik in de voorafgaande periode minimaal 30
weekenden per jaar op circuits en langs rallypaden had rondgelopen.
Met de komst van de DTM naar Nederland lukte het me eindelijk
een “eigen” VIP-box op het circuit te realiseren. Dat gaf natuurlijk
een goed gevoel na dat échec met Jim, lang geleden.
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21 “ Als je maar van
mijn dochter afblijft
als ik weg ben.”

antwoord was “geen”. Ik beken eerlijk dat zo’n uitspraak voor
een scholier die in zijn 6e jaar van het VWO zit, als muziek in de
oren klinkt. “Maar”, vervolgde Dirk, “tegenwoordig kan je beter
wel geleerd hebben en dan moet het iets met communicatie zijn”.
Zo gezegd, zo gedaan en ik ben communicatiewetenschap gaan
studeren.

Kees Koning
Ach ja, die Dirk heeft ook het beste voor met Mai. Bijna iedereen
die hier een stukje heeft geschreven kent Dirk al redelijk lang, maar
voor mij, als “opvolger van” blijft het bij een band die nu ongeveer
3 jaar aanwezig is.
Op een regenachtige lentedag ging ik langs bij het circuit om met
Erik Weijers een beetje over mijn toekomst te praten. Ik wilde
namelijk “later” graag iets met de media gaan doen, maar ook
met de autosport bezig blijven. Erik zei dat ik maar even met “Bu”
moest praten. (Terwijl ik niet eens wist wie of wat “bu” was).
En alsof je het over de duivel had, kwam de perschef himself het
kamertje binnenlopen. Ik vroeg aan hem welke opleiding hij had
gevolgd om perschef te kunnen worden. Het Friesche stugge
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Het jaar erop werd ik door diezelfde Dirk gevraagd om hem te
assisteren bij de A-evenementen op het circuit. Dan kon ik me een
beetje oriënteren op de media-wereld van de autosport. Ik zag het
als een leuk stukje promotie, want voor die tijd deed eigenlijk niet
veel meer dan wrakken wegtakelen na de races. Ook leuk, maar dit
werk paste mooi bij de opleiding die ik deed. Het was immers iets
wat ik later graag als beroep zou willen doen.

zo belangrijk dat het woord ‘zolderkamerartiest’ een begrip is
geworden binnen de autosportjournalistiek. Ja, ik zal die Bu niet
snel vergeten!

Aan het begin van dit jaar vertelde Dirk dat hij ging stoppen als
perschef en op Bali ging wonen. Ik was bijzonder verbaasd toen
ik hoorde dat ik kans maakte om hem op te volgen. Wie kan
immers zeggen dat hij de perschef van het Circuit Park Zandvoort
is? Gedreven ging ik verder met het assisterende werk, maar het
was ook fijn om af en toe wat verantwoordelijke taken van Dirk te
krijgen, zodat ik later niet voor hele grote problemen zou komen te
staan. Een uitspraak die ik me nog goed kan herinneren deed hij
toen ik het had over de aparte bestandsindeling van zijn computer.
“Kijk, als jij straks dit werk doet, dan mag je het veranderen zoals
je het zelf prettig vindt, als je maar van mijn dochter afblijft als ik
weg ben!”

P.S.: Wel een accreditatieformulier invullen als je op bezoek
komt hè?

Dirk, bedankt voor de fijne jaren van samenwerking en advies en ik
wens je heel veel plezier op Bali. Ik kom zeker een keer langs! Met
een fles Cointreau natuurlijk...

Veel meer kan ik niet over Dirk zeggen. Vriendelijk, (soms) stug,
behulpzaam, recht door zee en scherp met opmerkingen. En zelfs
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22 Thanks pap!
Mai Buwalda
Als je me tien jaar geleden had gevraagd wat ik van het circuit
vond had je waarschijnlijk met een mond vol tanden gestaan. Geen
goed woord had ik ervoor over.
Ten eerste scheet ik zowat in mijn broek van angst als ik dichter dan
twee meter in de buurt van de baan kwam. Wat een angstaanjagende
klereherrie. Ten tweede vielen mijn vader en het circuit onder
dezelfde noemer, en ook daar was ik niet altijd even blij mee qua
aandachtgehalte.
Als hij er niet aan het werk was ging hij er wel voor op pad.
Maandelijkse tripjes naar andere circuits, etentjes met klanten van
het circuit..... Je zou zeggen dat het haast niet anders kon of dat
hij ’s nachts ook nog droomde over het circuit. Het is niet echt een
kindvriendelijke wereld, dus vandaar ook mijn extreem negatieve
houding ten opzichte van het circuit destijds, denk ik. Nu, zo’n
tien jaar later, kan ik toch wel zeggen dat er veel is veranderd.
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Ook ik werk af en toe op het circuit om mijn pa te assisteren, eet
mee tijdens de vroeger o zo gehate etentjes en ben zelfs eens mee
geweest naar een DTM-race in Duitsland. Jammer genoeg zit jou
opvolgen er niet in voor mij. Gelukkig kan ik het goed vinden met
de door jou opgeleide mini-perschef, die ik hopelijk nog vaak mag
assisteren tijdens de races. Wie had dat ooit gedacht... Net nu ik
op mijn “autosporthoogtepunt” zit gaat er ineens drastisch iets
veranderen.

Nou pap, daar ga je dan. Ver weg van je oude vertrouwde circuit,
ver weg van je vrienden, ver weg van het dorp waar je je zo hebt
thuis gevoeld.....en.....ver weg van mij, je dochter die ontzettend
veel van je houdt en die het je als geen ander gunt om gelukkig te
zijn.
Ver weg maar eigenlijk toch zo dichtbij, want de band die wij hebben
is zo sterk dat zelfs een gigantische afstand daar niet tussen kan
komen. Ik hou van je en sta achter jouw besluit, ook al leek dat er
in het begin niet op. Het is goed zo, je voelt je daar lekker, ik heb
het gezien.
Zo sterk en individueel als je bent, ook jij krijgt je eenzame momenten
daar aan de andere kant van de wereld. Sluit op zo’n moment je
ogen en denk aan mij. In gedachten zijn we dan tenminste even
samen, want in mijn hoofd en hart ben je altijd bij me.
Heel veel geluk, succes, plezier......ga maar lekker genieten, dat
heb je verdiend!

95

Reclame & Advies

Essay Produkties / Fast Company

