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REPORTAGE
Motorrevisiebedrijf Van Giersbergen

De entree van revisiebedrijf Van
Giersbergen in het Achterhoekse
Silvolde doet meer vermoeden dat
je het plaatselijke VVV-kantoor
bezoekt dan dat je een hightech
metaalbewerkingsbedrijf binnen
stapt. Het bedrijf resideert name-
lijk in een oude molen en gebruikt
dat deel van het bedrijfspand als
receptie en ontvangstruimte. De
molen is aan de achterzijde flink
uitgebouwd en daar wordt het
daadwerkelijke spel met de tole-
ranties gespeeld.

De uiterst moderne apparatuur
staat in een schril contrast met de
serene uitstraling van het oude
pand; het is als of je je in twee
werelden waant. Op de werkvloer
wordt dat gevoel bevestigd omdat
de hoofdmoot (75%) van de revisie
werkzaamheden plaats vindt aan
motoren uit klassiekers.

De techniek te lijf
Oprichter van het bedrijf is Peter
van Giersbergen. Een man die,
naar eigen zeggen, al op school zat
te popelen om met zijn handen de
techniek te lijf te gaan. Op zestien-
jarige leeftijd trad hij in dienst bij
een revisiebedrijf in Doetinchem.
Zijn vrije tijd besteedde hij voor-
namelijk aan motorraces en alles
wat daar om heen hing zoals het
prepareren van motorblokken. Dat
deed hij niet alleen voor zich zelf,
maar ook voor de conculega’s. Hij
viel in dat circuit op omdat hij het
heel duidelijk in de ‘vingers’ had.
In die tijd bouwde Van Giersber-
gen al een aardige klantenkring op
voor het latere ondernemersschap,
overigens zonder dat hij het wist.

In 1989 maakte hij de stap om
voor zich zelf te beginnen. “In het

Nieuw leven voor uitgebluste motoren

Beter dan nieuw
Motorrevisiebedrijf Van Giersbergen uit Silvolde is een kei in het reviseren van

‘ouderwetse’ motorblokken. Met uiterst modern equipment ‘behandelt’ men

deze oudjes zodanig dat ze weer een zorgeloos leven voor zich hebben.
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De grondlegger van het bedrijf,Peter van Giersbergen,heeft een motor-
raceverleden.Op deze foto ziet u een selectie van schadegevalletjes die
hem in de loop der jaren zijn overkomen.Ook kent deze vitrine een aantal
collector-items,zoals de dell’orto carburateur met die fantastische kelk,
afkomstig van een ‘dikke’Ducati racer.

Alsof de tijd heeft stilgestaan (en
getuige deze klok doet het dat
ook);op en onder de tafel motor-
blokken en onderdelen van ver
voor de oorlog (de tweede welis-
waar):voor een liefhebber is het
absoluut likkebaarden!

Het lijkt een samenraapsel en dat is
het ook! Op de voorgrond (net voor
de tafel op de grond) ziet u een drie-
tal Jaguar blokken.Links op tafel
een Duitse moderne zelfontbrander
afkomstig uit een schade-auto.Dit
blok gaat rechtstreeks door naar
een bevriende ‘dieselcoureur’.
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kun je de klanten een gegarandeer-
de kwaliteit bieden.

Mond tot mond reclame
En dat het met die kwaliteit wel
goed zit wordt wel bewezen door
de orderportefeuille van het be-
drijf; die zit barstensvol! “In het
voorjaar hebben we dagenlang tot
s’avonds tien uur gedraaid, deels
omdat één personeelslid ziek thuis
zat, deels om achterstanden weg te
werken. En weet je wat zo fijn is
aan de avonduren, de telefoon gaat
niet zodat je je ongestoord op een
klus kunt concentreren”.

Die grote drukte eist ook zijn
tol. “Op een gegeven moment kon
ik bijna niet meer los komen van
mijn bedrijf, van de techniek. Ik
heb toen heel bewust besloten om
wat oude hobby’s van vroeger op
te pakken, bezigheden die niets te
maken hebben met motoren maar
die me wel lekker opladen”.

Zo’n driekwart van de werk-
zaamheden betreft het reviseren
van oude Engelse en Italiaanse
motoren, zowel voor particulieren
als voor professionele restaura-
teurs uit binnen- en buitenland.
Veel van de klanten komen ‘via
via’ terecht bij Van Giersbergen, de

begin pakte ik zo ongeveer alles
aan en werkte ik ook bijna de klok
rond om het bedrijf van de grond te
krijgen. Maar mijn hart lag bij de
techniek van Italiaanse- en Engelse
klassiekers”.

Zijn vroegere racemakkers ble-
ven een beroep op hem doen, want
als de molenaar uit Silvolde het
niet voor elkaar kreeg wie dan wel.
Alleen nu moest Van Giersbergen
er geld voor gaan vragen. En al die
centjes werden weer gebruikt om
apparatuur aan te schaffen. Want
naast het feit dat hij een liefhebber
van motoren is, heeft Peter van
Giersbergen ook een zwak voor
een goed stukje gereedschap.

Het resultaat mag er zijn, alle
voorkomende werkzaamheden
worden in de eigen werkplaats uit-
gevoerd met uitzondering van het
harden van krukassen en nokken-
assen. En of hij dit grote arsenaal
aan equipment ‘rendabel’ kan ma-
ken is niet het voornaamste argu-
ment. “Veel belangrijker is het om
een constante kwaliteit te leveren
en dat kan indien je weet welke
machines er ingezet kunnen wor-
den en wie er achter de ‘knoppen’
staat”. Met andere woorden: door
alles in eigen beheer uit te voeren

mond tot mond reclame viert wat
dat betreft hoogtij! Het reviseren
van een oud Jaguar blok is voor het
bedrijf bijna routine. “Van de
meeste blokken die we reviseren
weten we op voorhand al wat de
zwakke plekken zijn. En omdat we
al geruime tijd meedraaien weet ik
meestal ook wel hoe we aan onder-
delen moeten komen. In Engeland
en Italië heb ik voldoende adresjes
die me kunnen helpen en als een
onderdeel echt niet meer te krijgen
is dan maken we het zelf”.

Een goed voorbeeld van dat
laatste zijn de zuigers. Van Giers-
bergen gebruikt veel zuigers van
JE uit Amerika, deze zijn vaak be-
ter en goedkoper dan het originele
Engelse of Italiaanse spul. Daar-
naast shopt hij sinds een jaar regel-
matig op internet om echt moeilij-
ke delen te bemachtigen. “Nog niet
zo lang gelden heb ik in Australië
een zeldzame zuiger voor een Por-

Op de voorgrond het onderblok van een
Aston Martin Lagonda.Het revisiebe-
drijf heeft grote expertise op het gebied
van Engelse en Italiaanse klassiekers.
Onderdelen zijn meestal nog wel te ver-
krijgen mits men de juiste kanalen kent.

De oprichter Peter van Giersber-
gen runt samen met drie vaste
personeelsleden zijn revisiebe-
drijf.Twee hebben dermate veel
ervaring dat ze inzetbaar zijn voor
alle mogelijke klussen en pro-
bleemgevallen,het derde perso-
neelslid krijgt binnen het bedrijf
de mogelijkheid zich nog verder te
bekwamen in het revisiegilde.

Krukassen en nokkenassen slijpen zijn
bijna dagelijkse kost in het revisiebedrijf.
Het aanbrengen van de noodzakelijke
harde laag (nitreren) wordt uitbesteed.

Naast reviseren modificeert het bedrijf
ook blokken.Het hier op tafel uitgestal-
de Aston Martin blok is daar een goed
voorbeeld van:de originele lagerbehui-
zing wordt vervangen door een steviger
exemplaar.De monteur is op de foto
deze aan het opmeten,op de carterpan
ligt de originele.Het blok krijgt even-
eens nieuwe zuigers;niet origineel,
maar wèl beter en goedkoper.
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Motorrevisiebedrijf Van Giersbergen

Het motorrevisiebedrijf Van Giers-
bergen is uitermate goed geëqui-
peerd.Deze computergestuurde
cilinderkoppenrevisiemachine is
daar een heel goed voorbeeld van.
Dergelijke apparatuur zie je over
het algemeen alleen maar in be-
drijven die grote producties draai-
en van één type kop. In Silvolde is
dat bepaald niet het geval en be-
dient men de machine in de mees-
te gevallen handmatig.

Om te bepalen of een kop daadwerkelijk dicht is volstaat maar één methode en
dat is door middel van een controle met luchtdruk in een op temperatuur ge-
brachte waterbak.Op de achtergrond ziet u hier de cilinderkop vlakbank,die in
ieder gerenommeerd motorrevisiebedrijf niet mag ontbreken.

Boren en honen horen bij elkaar als
moeder en kind.De boormaat wordt
over het algemeen bepaald indien men
een nieuw setje zuigers binnen heeft.
Van niet alle voertuigen zijn overigens
nog de originele delen te krijgen,maar
Van Giersbergen heeft genoeg contac-
ten om daar een adequate oplossing
voor te kunnen bedenken.

Dit soort machines zult u echt niet
vaak tegen komen bij een revisie-
bedrijf.Maar het uitbalanceren
van een krukas of een vliegwiel
(op een andere machine welis-
waar) geeft nu net dat extra stukje
‘fijnloop’waarmee een bedrijf als
Van Giersbergen zich kan onder-
scheiden van de massa.

sche opgescharreld. Allemaal van-
achter het beeldscherm in Silvolde,
fantastisch dat nieuwe medium”.

Niet op één paard gokken
Ondanks zijn grote liefde voor de
klassieke techniek is Van Giersber-
gen ondernemer genoeg om de
continuïteit in zijn bedrijf te kun-
nen waarborgen. Want als geen an-
der beseft hij dat de bloei van klas-
siekers alles te maken heeft met de
economische voorspoed waar we
ons momenteel in bevinden. Zodra
het wat slechter gaat, is pa’s klas-
sieker de eerste die er uitgaat.

Om niet geheel afhankelijk te
zijn van die op en neer gaande
cyclus kan Van Giersbergen zo
omschakelen. “Normaal gesproken
richten we ons alleen op het moto-
rische gedeelte van een klassieker,
soms pakken we er wel eens een
versnellingsbakje bij. Voor ons
geen groot probleem omdat we
daarvoor kennis, kunde en equip-

ment te over hebben.” Daarnaast
beslaat het resterende kwart van de
bezigheden van het bedrijf uit de
‘moderne’ techniek. Bijvoorbeeld
voor regionale autobedrijven ver-
richt Van Giersbergen revisiewerk
en bouwt hij cilinderkoppen om
naar gasgebruik.

Daarnaast wil Van Giersbergen
nog wel eens wat doen voor be-
vriende racers. “Wij kennen wat
‘gasten’ die meedoen aan een mer-
kenrace. Uiteraard mag de tech-
niek van dit soort voertuigen niet
gemodificeerd worden, maar ik
verzeker je die motorblokjes heb-
ben niet veel meer te maken met de
productiekrachtbronnen. Wij halen

die blokken compleet uit elkaar en
verfijnen ze daar waar wenselijk.
Ook de nokkenastiming gaat onder
de loep en wordt daar waar dat
‘nodig’ is verbeterd”.

Ergens in een hoekje van de
werkplaats staat ook nog een flow-
bank. “Die gebruiken we overigens
niet zoveel meer, als je eenmaal
weet hoe je de ademhaling het bes-
te kunt optimaliseren heb je zo’n
bank niet meer persé nodig, het zit
dan in je hoofd”.

Van de elektronica blijven ze af,
daar heb je specialisten voor.

Hans Doornbos
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