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REPORTAGE
Burton Car Company: Sportwagenfabrikant van eigen bodem

Het zit ze in de genen, het autovirus. Dat blijkt
wel als we de historie van de beide grondleg-
gers van het Zutphens bedrijf, Dimitri en Iwan
Göbel, onder de loep nemen. Al op zeer jonge
leeftijd bouwden ze rijdende voertuigjes van
allerlei afgedankt materiaal. In de fotoreporta-
ge kunt u de eerste zelfrijdende creatie van
deze twee Willy Wortels aanschouwen. Bedenk
daarbij dat hun leeftijd toen acht en negen
jaar was en dat deze rijdende zeepkist opge-
bouwd was uit bromfiets- en auto-onderdelen.
Oog voor detail hadden de broers toen al, het
embleem op de motorkap vertoont verrassende

gelijkenis met dat op de Jaguar van Pa en is
door de beide ‘mannen’ zelf gegoten.
De liefde voor de lelijke Eend ontstond tijdens
hun studieperiode. Talrijke exemplaren werden
door de Göbels omgebouwd tot pick-up of
getransformeerd in een Lomax. Iwan bleek
vooral het zakelijke talent: eind 2004 werd hij
uitgeroepen tot 100% beste ondernemer van
Nederland. Het daarmee gewonnen geldbedrag
werd gebruikt om een stand te huren op de
AutoRAI. Dimitri zorgt voor de creatieve
inbreng, het vorm- en lijnenspel van de Burton
komt uit zijn koker.

Grote geldingsdrang
Kenmerkend aan de beide Göbels is hun moed
en durf om de zaken op hun eigen manier aan
te pakken. Het optreden op de AutoRAI was
daar een goed voorbeeld van. Ondanks de vele
goed bedoelde opmerkingen van de gevestigde
orde om toch maar niet aan die actie te begin-
nen, hebben ze doorgezet. En dat heeft hen
geen windeieren gelegd, geen van de andere
deelnemers kreeg zoveel gratis media-aandacht
als het product van de beide heren. En nog
steeds weten ze de media met allerlei acties te
prikkelen.

Meer dan een leuk autootje

Creatief met 
Ooit ervan gedroomd uw eigen sportauto te bouwen? De broers Dimitri en Iwan

Göbel uit Zutphen laten die droom uitkomen. Zij ontwikkelden een bouwpakket op

basis van een 2CV, waarmee u een alleraardigst tweezittertje op de weg zet. Maar

pas op, het Burton-virus heeft dan toegeslagen!

Een oude Eend of een Dyane worden
gebruikt als donorauto. Belangrijk
zijn vooral het chassisnummer, de
papieren, de motor en versnellings-
bak. En, niet te vergeten, de achter-
bank. Die verhuist naar voren.
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Eén carrosserie, maar desondanks
verschillende verschijningsvormen
door met onderdelen zoals de spat-
borden en de hoogte van de ruit te
variëren.

Weggooien doen ze niet bij Burton, de showroom wordt verlicht door een
hele batterij Eend-koplampen. Op de zolder de stock van de 2CV-shop.

Eend

Met deze zelf bedachte en gecon-
strueerde zeepkist begon het voor
de broers Göbel. Het motortje is
afkomstig van een Zündapp brom-
fiets, in de aandrijflijn en de bestu-
ring zijn afgedankte auto-onderdelen
opgenomen. Voorop de ‘motorkap’
siert een zelfgegoten embleem dat
veel gelijkenis vertoont met dat op
Pa’s Jaguar.

Een heuse hardtop behoort tot de
mogelijkheden, zowaar met vleugel-
deuren.

Op een gegeven moment heb je zo’n grote voor-
raad Besteleend-achterdeuren, dat je niet meer
weet wat je ermee moet doen. Maar dan ken je de
Göbels niet; leuk, creatief en betaalbaar deze
nieuwe bestemming van die oude overtollige
delen.
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Het ontwerp van de Burton dateert uit 1998.
Toen werd gestart met het bouwen van een
eigen ontwikkelde carrosserie op het chassis
van een Citroën 2CV. Twee jaar later was het
ontwerp uitontwikkeld en werd het model op
de Nederlandse markt geïntroduceerd.
Inmiddels zijn er door de Burton Car Company
650 auto’s naar 12 verschillende landen uitgele-
verd. De symbiose tussen de beide broertjes is

synoniem voor het hele bedrijf. Een voorbeeld:
de donorauto is een 2CV of een Dyane, men
houdt tijdens de bouw ontzettend veel goede
onderdelen over. Het is dus logisch om deze te
verhandelen. Het bedrijf mag zich naast sport-
wagenfabrikant ook de grootste 2CV-shop van
de wereld noemen, men heeft maar liefst 2000
vierkante meter aan goede onderdelen op de
plank liggen.

Technisch overzichtelijk
De techniek van de Burton is hoofdzakelijk
gestoeld op de klassieke 2CV met een luchtge-
koelde 600 cc tweecilinder boxermotor. De
prestaties van dit populaire voertuigje passen
in de geest van die tijd, een maximum snelheid
van 120 km/uur, een verbruik van 1:18 en een
geschatte reistijd die afhankelijk was van of
men wind mee of tegen had. Het voertuigje

Zo leuk als de Burton ook is, ons viel vooral het Burton-familie-
gevoel op. Allerlei gadgets zoals kleding, petjes en zowaar
ansichtkaarten zijn daar klinkende voorbeelden van.

Tja hoe gaat het nu in zijn werk. De delen worden in eerste instantie bedacht en geprodu-
ceerd in Zutphen. Is het onderdeel eenmaal uitontwikkeld dan besteedt men de ‘grootscha-
lige’ productie uit. Hier werkt Dimitri Göbel aan een nieuwe serie softtops.

Symbiose ten top, de 2CV-shop en de
Burton-fabriek onder één dak.

Voor het chassis gebruikt men het liefst een compleet nieuw
exemplaar. Voordelen? De maatvoering is een stuk betrouw-
baarder en de conservering tegen de elementen veel beter.
Overigens is de ‘onderkant’ van de donorauto vaak in vergaande
staat van ontbinding.

De polyester carrosserie komt uit de ‘koker’ van
Dimitri Göbel, de productie geschiedt in Tsjechië.
De carrosserie wordt al in de gewenste kleur gego-
ten, er is keuze uit 20.000 verschillende kleuren.

Kreukelzones, dat verschijnsel was een beetje voorbij gegaan aan de 2CV en bij een Burton
is dat niet anders, mede omdat de carrosserie is opgetrokken uit polyester.
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was zonder al te veel kennis op straat te repare-
ren en de APK betekende angstige momenten,
haalt’ie het of niet. Afkeur ten gevolge van een
zich door het voertuig trekkend roestgezwel
betekende afscheid nemen, ook al was er op de
techniek niet veel aan te merken.
Burton Car Campany heeft wat mogelijkheden
om de prestaties iets op te krikken. We noemen
het opboren naar 650cc, het afdraaien van het

vliegwiel met 3,5 kg, elektronische ontsteking,
een betere sproeierbezetting en de zogenaam-
de power tube, een soort geforceerde ademha-
ling. De fijnafstelling gebeurt op een vermo-
gensbank.
De versnellingsbak krijgt naar wens een andere
eindoverbrenging zodat het voertuigje een
maximum snelheid van 140 km/uur kan halen.
Goede papieren zijn belangrijk, het is namelijk

noodzakelijk om de Burton door de RDW te la-
ten keuren omdat de uitvoering van de carros-
serie verandert. Veel heeft dit niet om het lijf,
op het kentekenbewijs komt te staan: 2CV uit-
voering Burton. Het bouwjaar van de donorauto
wordt gehanteerd voor de Burton inclusief alle
(veiligheids) voorschriften die toen golden. ●

Hans Doornbos

Opvoeren? Dat kan het tweecilinder boxermotortje met 28 pk van huis uit goed gebrui-
ken. De middelen? Opboren naar 650cc, afdraaien van het vliegwiel van 7,4 kg naar 4 kg
en een optimale sproeierbezetting van de carburateur. Ook effectief is de power tube,
een soort geforceerde ademhaling van de motor. De ventilator blaast onder druk (0,7
bar) de lucht in de carburateur en geeft een vermogenswinst van 3 tot 4 pk.

Ziet u zich al rijden in Frankrijk met deze fraaie combinatie? Het
Nest is speciaal voor dit autootje ontwikkeld, het weegt slechts 150
kg en heeft voldoende ruimte voor twee slaapplekken. Ze zijn nog
bezig met de ontwikkeling van een bijbehorend tentje dat aan de
opening vast geritst kan worden.

Regelmatig organiseert Burton Car Company een zaterdag bij
StarTwin in Loenen waar men over een vermogensbank beschikt. Na
zo’n sessie keert men veelal huiswaarts met gemiddeld 10% meer
vermogen: pk’s wel te verstaan.

Foto: Burton Car Company
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Het zal niet meevallen om nog een goede, harde 2CV
te vinden. Geen probleem, alle onderdelen zijn nog te
krijgen. Het belangrijkste item van de donorauto is
het kentekenbewijs en dat kan gelukkig niet roesten.

Zelf doen of laten bouwen?
Niets moet, bijna alles kan. Dat lijkt het motto
van Burton Car Company. Wilt u zelf de hand-
jes laten wapperen en uw halfvergane 2CV
omtoveren tot een Burton? Dat kan: u bent
dan voor ongeveer 150 uur onder de pannen.
Dankzij het duidelijke instructieboek, de
goede begeleiding van de fabrikant en de
redelijk eenvoudige techniek gaat het u zon-
der al te veel beren op de weg zeker lukken.
Naast die voorspelde bouwtijd kost het bouw-
pakket u minimaal � 5000,-. Meer harde infor-
matie over prijzen kunnen we u niet geven
omdat vanaf dat moment alles mogelijk is.
Het bedrag onderaan de streep wordt name-
lijk bepaald door het wensenlijstje van de
klant, zoals het soort velgen, het interieur en
de motor. Het kan vrij sober maar het optie-

pakket kan ook oplopen tot � 14.000,-.
Voor sommigen is het bouwen meer dan een
bewijs van hun vaardigheden. Zo is een klant
inmiddels met zijn zesde project bezig, niet
om de autootjes op de weg te zetten maar
omdat dit voor hem en zijn zoon de enige
manier is om met elkaar in contact te komen:
werktherapie zeg maar.
Wie minder vrije tijd heeft kan kiezen voor
een kant-en-klaar exemplaar. De specialisten
van Burton Car Campany zetten in 90 uur het
voertuig op de wielen. Ook hier is weer alles
mogelijk. Levert u zelf de donorauto, prima,
kiest u voor een nieuw motorblok inclusief
bak, geen probleem. De teller voor een kant
en klare Burton begint bij � 10.000,- en kan
oplopen tot � 18.000,-. ●

Foto’s: Burton Car Company

Voor de één is het bouwen van een Burton een be-
wijs van zijn technische vaardigheden, voor anderen
is het therapie. Lekker met zijn tweeën in het schuur-
tje rommelen en ondertussen een beetje kletsen.

Speciaalgereedschap heb je voor het bouwen van
een Burton niet nodig, met een gewone steeksleu-
tel 12/13 kun je prima uit de voeten. Hier monteert
de bouwer de motorassteun.

Het onderstel is een kopie van de aloude Eend. De
klant kan de onderkant van de donorauto gebrui-
ken, wij zouden opteren voor een nieuw exemplaar
met een betere maatvoering en conservering.

De ‘doos’ wordt op zijn onderstel gezet. De carros-
serie wordt in de door de klant gewenste kleur
gegoten, spuiten is volgens de mannen van Burton
Car Company te duur.

Leuk stuurtje, aardige klokjes en ‘lieve’ aero-
screens. Met dit soort accessoires geeft de klant
zijn auto een persoonlijk tintje. Het optiepakket
kan zomaar oplopen tot E 14.000,-.

Hier wordt het voorfront aan de ‘doos’ bevestigd. Elektronica? Jazeker, de Burton gebruikt een sen-
sor om de snelheid te berekenen. Het autootje
heeft zelfs elektronische ontsteking!
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De broers Göbel wilden de Burton vooral betaalbaar
houden. Dus gebruikten ze de achterbank van de
donorauto in de tweezitter. Uiteraard kan de klant ook
kiezen voor een paar ‘snelle’ racekuipjes. Het frame
vormt ook de basis voor de bevestiging van de gordels.

Een rolbeugel
moet de inzit-
tenden enigszins
ontzien tijdens
een koprol.

Volgooien en
genieten maar!
Hoewel, voor de
meeste was het
bouwen (150
uur) al een
hoogtepunt op
zich.
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