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Racen in zijn puurste vorm

Nederlandse sportautofabrikant doorstaat d

Het begon allemaal in 2003, in een 

boerenschuur in Groessen. Robbert 

Visser startte daar met het bouwen 

van eigen racewagens onder de 

merknaam Saker. In 2004 maakte 

AMT een reportage over Saker en 

daarin eindigden we met: “Ze komen 

er wel”. Nu, tien jaar later zijn we 

opnieuw bij Saker. Hadden we gelijk?

“Er is in tien jaar veel veranderd”, zegt Herbert 
Boender. Dat moeten we beamen. Destijds was 
Boender de eerste werknemer, nu is hij directeur 
van Saker. Saker werd Saker Sportscars Europe 
en de boerenschuur in het Gelderse Groessen is 
ingeruild voor een modern vormgegeven pand 
in Etten-Leur. “Toch is één ding altijd hetzelfde 
gebleven”, zegt Herbert Boender, “De gedachte 
achter het merk Saker.”

Saker Sportscar Challenge
Terug naar de oorsprong. Saker-oprichter Robbert 
Visser deed mee aan de Squadra Bianca serie, 

waarin Alfa Romeo Giulia’s meededen. Deze race-
klasse is onderdeel van het Dutch National Racing 
Team (DNRT), waarbij in diverse raceklassen 
zonder grote sponsoring of groot publiek wordt 
gereden voor het plezier van de coureurs. Visser 
zag echter dat ook hobbycoureurs graag hogerop 
willen en zo ontstond het idee voor Saker. De 
naam en het embleem ontleende Visser aan de 
Saker-roofvogel, een jachtvalk die voorkomt in 
Oost-Europa en Azië. Hij startte zijn bedrijf in 2003 
in een boerenschuur in Groessen.
Binnen DNRT startte Saker in 2005 een eigen 
raceklasse zoals Saker-oprichter Visser het beoogd 

had. De Saker Sportscar Challenge. Dat werkte, 
want het aantal deelnemers en daarmee de 
verkoop van Sakers groeide snel. Boender: “Racen 
moet fun zijn. De klanten zijn geen toekomstige 
Vettels of Alonso’s, maar ondernemers die lekker 
willen racen, of jongeren die heel goed zijn in een 
kartkampioenschap, maar nog niet de sponsoring 
achter zich krijgen om gelijk ver door te groeien”. 
De Saker Sportscar Challenge begon echt te 
groeien. Tot de crisis zijn rol ging spelen: “Toch 
hebben we dit jaar vijftien teams die strijden om 
het kampioenschap. Daarnaast moeten we meer 
enthousiasme activeren bij de ‘slapende’ leden, 
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t de crisis

Niet langer een boerenschuur, maar een moderne werkplaats 
voor Saker Sportscars. Vooraan een gele Saker Sprint. Daarnaast 
twee keer een RapX en een witte Sniper.

want de Saker Sportscar Challenge is echt een 
mooie klasse. De kosten vallen erg mee. Voor 
€ 20.000,- kun je al een seizoen racen. Een seizoen 
in de BMW 130i cup kost minimaal het dubbele en 
dan rij je nog steeds in een aangepaste straat-
auto”.

Kwaliteit bewaken
Een Saker wordt, net als tien jaar terug, volledig 
met de hand gebouwd. Veelal worden drie tot 
zes auto’s in parallelbouw geproduceerd, om de 
efficiëntie te verhogen. Heel belangrijk bij de 
bouw is het leidraadboek. Hierin staat elke mon-

tagestap uitgeschreven inclusief foto’s, van het te 
gebruiken boutje, tot de lengte van een tie-wrap 
aan toe. Het draagt bij aan een uniforme bouw 
en daarmee aan kwaliteit. “Er is maar één juiste 
montagemethode en een medewerker kan niet 
denken: ‘Zo ligt ie het beste’. Het is heel belangrijk 
dat elke auto exact hetzelfde wordt gebouwd. 
Ontstaat er ergens een probleem, dan achterhalen 
we waarom iets fout is gegaan en of dat bij elke 
auto kan ontstaan.”
Naast een leidraad voor de medewerker is er 
een checklist die met de auto meereist door de 
werkplaats. Zowel voor, tijdens, als na iedere 
montagestap wordt de auto gecontroleerd. De 
gemiddelde bouwtijd van een Saker is acht tot 
negen weken. Niet gek in vergelijking met andere 
fabrikanten van sportauto’s. “De snelste doorloop-
tijd die we gehaald hebben was een maand, door 
met meerdere personen aan een auto te werken. 
Het ingenieus in elkaar gestoken leidraadboek en 
planningsboek maakt opschalen snel uitvoerbaar.”

Schone werkplaats
Eerste indruk van de werkplaats? Wat is het hier 
schoon! Boender: “Toen we tien jaar terug in de 
boerenschuur in Groessen startten, werkten we 
ook schoon, maar het was niet ideaal. Waar links 
een auto werd afgemonteerd, stond tien meter 
verderop iemand te lassen of te schuren. Dat heb-
ben we nu veel beter voor elkaar”. Dat dankt Saker 
aan de vier aparte werkruimten. Al het ‘vieze’ werk 
gebeurt in afgesloten ruimten, zodat er daarbui-
ten geen stof rondwarrelt. Het schone montage-
werk vindt plaats in de open ruimte. Dat gaat heel 
gestructureerd op goed ingerichte werkplekken. 
Alles is binnen handbereik.

Motor verder op maat
De eerste Sakers hadden Subaru-turboboxermo-
toren. Gebruikt Saker die nog? “Ja en nee”, zegt 
Boender. “Om het betaalbaar te houden, verander-
den we technisch niet veel aan de standaard tur-
boboxermotoren. We voorzagen de motor alleen 

Een Saker bouwen is 
handwerk, maar wel zoveel 
mogelijk in parallelbouw om 
de efficiëntie te verhogen.

Het leidraadboek vertelt 
de medewerker exact welk 
boutje hij nodig heeft en 
hoe lang een tie-wrap moet 
zijn. Foto’s verduidelijken de 
positie van elk onderdeel.
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Saker gebruikt niet langer 
nieuwe straat-turboboxer-
motoren, maar laat gebruik-
te motoren reviseren door 
Vege Spijkenisse. De motor 
wordt daarna voorzien van 
sterkere onderdelen zoals 
racezuigers en drijfstangen.

Voor aflevering aan de klant wordt een Saker compleet nagelo-
pen. Is alles goed gemonteerd? Werken alle sensoren? Op een 
rollenbank vindt de laatste finetuning van de motor plaats.

van andere software. Eind 2006 zijn we daar op 
teruggekomen. Een standaard straatmotor werkt 
niet in de racerij. Hij ging te snel kapot.”
Saker laat nog steeds eens per jaar een reeks  
Subaru 2.0 turbo boxermotoren uit Japan over-
komen naar Nederland, maar past ze nu flink aan. 
En, niet langer zijn dat nieuwe motoren, maar 
gebruikte exemplaren. Vege Spijkenisse verzorgt 
de revisie met racezuigers, andere drijfstangen en 
meer technische aanpassingen. De toleranties zijn 
veel kleiner dan die van de standaardmotor, wat 
de betrouwbaarheid ten goede komt.
Boender: “De motor levert door de aanpassingen 
meer dan 300 pk terwijl we in de Saker Sports-
car Challenge op 275 pk rijden. We hebben de 
software verder aangepast. Ook hebben we de 
extremen van de temperatuur van het koelwater, 
van de olie en dergelijke opgezocht. Vervolgens is 
een veiligheidsmarge ingebouwd in de software. 
De motor moet absoluut heel blijven. Elke afge- 
bouwde Saker zetten we op de rollenbank om de 
software op de motor aan te passen en het ver- 
mogen terug te schroeven naar 275 pk en 350 Nm. 
Hierna locken we de ECU”.

Specifieke onderdelen
Het chassis van de Saker is zo goed als hetzelfde 
gebleven. Het is opgetrokken uit een buizen-
frame en wordt in eigen beheer gebouwd in 
China. In Etten-Leur komen complete rolling-
chassis’ binnen inclusief de glasvezel opbouw. De 
technische aanpassingen vinden in Etten-Leur 
plaats. Technisch heeft de Saker absoluut een 
doorontwikkeling ondergaan de afgelopen tien 
jaar. “In de beginjaren gebruikten we bestaande 
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De Subaru 2.0 turboboxer-
motor is nauwkeurig tussen 
het buizenchassis geplaatst. 
Elk slangetje, boutje en 
klemmetje heeft een vaste 
voorgeschreven montage-
positie.
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Voor, tijdens en na elke montagestap vindt controle van het gedane werk plaats.

Een van de verbeterpunten in de toekomst. De wielophanging 
moet sneller verstelbaar zijn, ook in de pitstraat.

onderdelen om betaalbaar te blijven, maar we wil-
len niet afhankelijk zijn van een marktmodel. Als 
het onderdeel een modificatie krijgt of niet meer 
leverbaar is, hebben we een probleem. De meeste 
onderdelen hebben we intern ontwikkeld en zelf 
laten produceren.” De versnellingsbak is origineel 
van Subaru. Het gaat om gebruikte bakken die 
worden omgebouwd van vier- naar tweewielaan-
drijving, tegelijk met een complete revisie.

Internationale interesse
Echt goedkoop is racen als hobby natuurlijk nooit, 
maar toch valt de aanschafprijs van ongeveer 
€ 50.000,- exclusief BTW nog best mee. Boen-
der: “Net als tien jaar terug is een Saker relatief 
goedkoop in aanschaf. De auto is heel basic, puur 
gericht op racen. Tussen 2004 en 2007 leverden 
we één model. De klant kon alleen kiezen tussen 
een dichte of open versie. Beide hadden een 
standaard kleur. Rood voor de dichte, geel voor de 
open versie. Extra opties waren er niet. Met name 
door vraag uit het buitenland zijn we die toch 
gaan ontwikkelen”.
De meest gekozen, en meteen ook de duurste op-
tie is de sequentiële bak. Boender: “Voor € 15.000,- 
extra krijgt de klant een Sadev sequentiële bak 
inclusief complete ombouw van het schakelme-

chanisme en de koppeling”. Andere populaire 
opties zijn flippers achter het stuur als uitbreiding 
op de sequentiële bak, een volledige verlichtings-
set, of een luxer dashboard. Zelfs een achteruit-
rijcamera is mogelijk. Boender: “Toen we in 2010 
twee nieuwe modellen introduceerden, de RapX 
en de Sniper, bleek er meer vraag naar luxe. Vooral 
de buitenlandse markt kiest een auto bijna altijd 
full-option. Ik denk omdat men de auto daar nog 
meer als een statussymbool ziet.
Door de crisis in Europa sturen we nu heel bewust 
op groei buiten Europa. Met name de vraag uit 
Azië en Amerika stijgt. Dat brengt weer heel 
nieuwe problemen met zich mee: het vinden van 
de juiste distributeur is niet gemakkelijk. Daar 
zijn we dan ook nog niet over uit. Er rijden wel 
enkele Sakers in het buitenland, maar dan in open 
raceklassen. In de toekomst zetten we het liefst 
ook een echte Saker Sportscar Challenge buiten 
Europa op”.

Aftersales verbeteren
Een race-auto vraagt veel meer service en 
onderhoud dan een straatauto. “Aftersales staat 
vanaf de start centraal binnen Saker. Onderdelen 
moeten altijd leverbaar zijn, dus we hebben veel 
op voorraad. Ook tijdens races nemen we veel 

SERENCO
INTRODUCEERT

NIEUWE BOXO SPECIAL

Kijk op http://www.serenco.nl 

Een veel gekozen optie door buitenlandse kopers is het ‘luxere’ 
dashboard met zachte bekleding en betere afwerking.

De modellen  
van Saker
Saker verkocht de afgelopen jaren ongeveer 
100 racers. Ongeveer 75% daarvan was dicht. 
Boender heeft daar wel een verklaring voor: 
“Een dicht model geeft veel meer beleving 
door het banden- en motorgeluid. De open 
versie geeft een groter snelheidsgevoel en is 
puurder. Veel klanten vinden de dichte versie 
ook mooier”. Dat kunnen we wel begrijpen.  
De vleugeldeuren en gedrongen cockpit ge-
ven de Saker de uitstraling van een exclusieve 
racer.
Saker heeft vier modellen in zijn assortiment, 
alle met een aanschafprijs van ongeveer 
€ 50.000,- exclusief BTW. Saker begon met 
de GT als dichte versie en de Sprint als open 
versie. Eind 2010 kwamen daar de RapX (dicht) 
en Sniper (open) bij. Technisch verschillen 
ze nauwelijks van de GT en Sprint. Zowel de 
motor als het onderstel zijn hetzelfde. Ze zien 
er vooral net wat gelikter uit, dankzij de nieuw 
vormgegeven body.

Technische gegevens
Elk model van Saker wordt aangedreven 
door een 2.0 Subaru turboboxermotor. Die 
levert een afgeregelde 275 pk en 350 Nm. Het 
chassis bestaat uit een stalen spaceframe met 
een body van glasvezel. De ophanging heeft 
dubbel verstelbare draagarmen. Remmen gaat 
met Tarox 6-pot remklauwen voor, en achter 
met geventileerde remschijven. De dichte 
versies, GT en RapX, wegen 20 kilo meer dan 
de open Speed en Sprint, maar dan nog weegt 
de racer slechts 785 kg. Nul tot honderd gaat 
in 3,4 seconden en laterale G-krachten tot 
2,1G zijn mogelijk. De rijhoogte is 5 cm en 
verstelbaar. Het baanrecord op Zandvoort van 
1,46.1 is in handen van Jeroen Bleekemolen. 
Boender evenaarde dit baanrecord in april dit 
jaar tijdens de seizoensopening.
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Meer weten over Saker? In ons maanddossier vindt u onder 
meer de reportage die we in 2004 maakten. 
Kijk op www.amt.nl/mei2013 of scan de QR-code.

Meer over Saker

mee zodat we teams direct kunnen helpen. Ons 
onderdelenboek is een ander voorbeeld van 
goed verzorgde aftersales. In de racewereld komt 
dat niet veel voor. Maar wij willen zo transparant 
mogelijk zijn. Dus ons onderdelenboek bevat ook 
alle onderdeelprijzen.”
“Momenteel werken we aan het geven van 
cursussen. Zowel voor de eigenaar van een Saker 
als voor zijn monteurs. Wij hebben er baat bij dat 
ze alles weten over het onderhouden van een 
Saker en misschien wel preventief schade kunnen 
voorkomen. Verder schrijven we handleidingen en 
troubleshootlijsten. Dit is ook erg belangrijk voor 
de distributeur in het buitenland. Een klant moet 
maximaal kunnen racen en niet door een kleine 
storing een racedag in het water zien vallen.” 

 Elke dag leren 
 Ook na 10 jaar is de Saker nog lang niet uitont-
wikkeld. “Nee, we zijn eigenlijk nooit klaar”, zegt 
Boender. “Begin april was de eerste race van het 
seizoen 2013 en tijdens die race ging bij twee 
teams de versnellingsbak kapot. Een defecte bak-
pomp was de oorzaak. De temperatuur in de bak 
liep te hoog op, waardoor de bak kapot liep. Het 
is een vergissing in het heetst van de strijd, door-
rijden na een te hoge temperatuur. Als coureur 
merk je dat de bak net wat minder goed werkt. 
Daar moet je wel wat mee doen. Wij kunnen er 
ook iets mee doen. We gaan nu zorgen voor een 
temperatuurmelding op het dashboard. Van dit 
soort dingen leren we steeds weer. Altijd stellen 
we onszelf de vraag: hoe kunnen we dit probleem 
in de toekomst voorkomen?” 

 Revisie op maat 
 Ook op het gebied van revisie keek Saker goed 
naar de mogelijkheden: “Bij de standaardblokken 
die we eerder gebruikten hielden we een termijn 
van 2 jaar aan voor volledige revisie. Tegenwoor-
dig laten we raceteams een cilinderlektest en een 
oliedrukmeting uitvoeren. Samen met enkele 
andere parameters geeft dat een goed beeld van 
de staat van de motor. Vervolgens kan besloten 
worden voor een deel- of gehele revisie. De kos-
ten variëren van € 1.000,- tot € 5.000,-”. 

 Toekomst van Saker 
 Waar staat Saker over nog eens tien jaar? Boender: 
“We blijven een klein volumemerk. Door spreiding 

wereldwijd willen we het Saker-concept verder 
uitbreiden. Onze RapX en Sniper lopen erg goed, 
en daar zijn we zeer tevreden mee. Natuurlijk 
hebben we wel een verbeterpuntenlijst. Een van 
deze punten is de verstelmogelijkheid van de 
wielophanging. Die is nu wel te verstellen, maar 
dat is niet ‘even’ te doen in de pitstraat. Dat kan 
beter. Verder willen we huidige klanten laten 
doorgroeien binnen Saker. We hebben plannen 
voor een laag boven de huidige Saker. Maar we 
moeten in deze economische lastige tijd eerst bij 
de basis blijven. Daarom gaan we eerst werken 
aan enkele mooie Saker Sportscar Challenge’s in 
het buitenland”.   

Boenders avontuur met Saker
Boender: “Ik begon aan mijn studie werktuig-
bouwkunde met het idee als engineer in de For-
mule 1 te gaan werken. Gaandeweg de studie 
kwam ik erachter dat ik naast de techniek ook 
interesse had in de aftersales. Zowel het contact 
met klanten als het managen van een bedrijf. 
Het zelf racen was daarnaast altijd een grote lief-
hebberij van me, en als engineer in de Formule 1 
zou dat niet meer kunnen. Na mijn studie in mei 
2003, kwam ik in contact met Robbert Visser die 
net Saker Sportscars had opgezet. Ik besloot de 
Formule 1-droom te laten voor wat het was en 
stapte het avontuur van Saker in”.
Boender was Sakers eerste werknemer. Hij 
hield zich bezig met de doorontwikkeling van 
het al bestaande model. Daarna zette hij het 
logistieke- en het productieproces op. Boender: 
“Het waren prachtige jaren. We werkten hard om 
Saker Sportscars als betaalbare pure racer op de 
kaart te zetten in de racewereld”.

 Motorproblemen 
In 2004 en 2005 leverde Saker diverse racers 
af aan klanten. Het leek dus allemaal prima te 
gaan, maar een serie slechte motoren gooide 
roet in het eten. Boender: “We gebruikten 
Subaru turboboxermotoren, maar in de winter 
van 2004 kregen we een ander type motoren 
geleverd. Die hebben we getest en het leek 
goed te gaan. In het raceseizoen bleek echter 

Herbert Boender, directeur 
van Saker Sportscars Europe. 
Gedreven door passie zet hij 

samen met het team,
 Saker Sportscars als betaal-
bare pure racer op de kaart 

in de racewereld.

Het trotse Saker-team bij een afgebouwde Saker RapX. Deze 
gaat naar een klant in het buitenland.

het tegenovergestelde. De motoren gingen kapot 
en de ontwikkeling kwam stil te liggen”. Het kostte 
Saker Sportscars bijna de kop.
Laurens Meijer, Saker-coureur van het eerste uur, 
bood de helpende hand. Hij deed een fi nanciële 
injectie en professionaliseerde het bedrijf. Dat 
was de redding. Boender: “In 2006 startten we 
weer met de ontwikkeling van betaalbare racers 
en gingen we bovenal terug naar de basis. Goed 
geëngineerde, bulletproof racers. Daarbij hebben 
we ook goed gekeken naar het productieproces 
en de maakbaarheid: kostenbesparend en kwali-
teitverhogend”.
In 2007 startte Saker weer met productie voor de 
buitenwereld, maar in de winter van 2008-2009 
deed de fi nanciële crisis zijn intrede. Het aantal 
orders liep fl ink terug. Samen met eigenaar Meyer 
Beheer BV werd een besluit genomen. Boender 
werd benoemd tot directeur met de opdracht: 
zorg voor een succesvol bedrijf.
In crisistijd was de doorontwikkeling met nieuwe 
modellen niet vol te houden. Boender zette de 
handrem op het bedrijf om de continuïteit van 
Saker Sportscars te behouden. Het bleek de juiste 
keuze. In 2011 werd hij mede-eigenaar van Saker 
Sportcars en inmiddels groeit het bedrijf weer.
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