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Saab Safari
Een vreemde sensatie of juist
geheel des Saabs? Met korte
stuurbewegingen loodst
Henk Griffioen zijn Saab
Safari 900 achtklepper over
de lcronkelende dijk tussen
Amerongen en Wijk bij
Duurstede. De verkeersdrem-
pels neemt hij vlot. Na dertig
jaar voelt de auto, ook naar
de huidige maatstaven, nog
degelijk en betrouwbaar aan.
Een Saab waar ziin bedenker
en maker Nilsson Special
Vehicles uit het Zweedse
Laholm er maar twee van
produceerde. Dat er met zorg
aan deze auto is gewerkt,
bewijst onder meer het nog
in uitstekende conditie zijnde
bruinlederen interieur.
Medepassagiers Menno en
Max kijken hun ogen uit.

Tegen de achtergrond van de snelstromende rivier de Lel< maa<t

Xenno de eerste foto's van de Safari. "Het was liefde op bet eer-

ste gez cht, alles <lopte, Afgezien van het fert dat het natuurl 1l< een

zeer uniel<e auto is, vind i< haar oo< heel moo, Het model, de

rode l<leur, het nterieur^. En daarbl a es n een zeer goede staat",

vertet Hen< Griffloen.

20 jaar in showroom
De auto s in de zomer van 20l0 door Bas Smit utt Zwolle naar

Neder^Land gehaald. Daarvoot^ stond hil 20 laar n de showroom

van een gar-age n Zweden, De Saíari is gebaseerd op een Saab

900 classic 5 deur s hatchbacl< (Combr Coupe) uit l98l. Henl<:

"Een vorige egenaar- heeft de neus een facelift gegeven door de

ste lneus van de vr-oege modeL en 900 classic te vervangen door

een zalmneus van de ate modellen 900 classic." De auto is sinds

lebruari 20 I n het beztvan Henl<. "11<was eigenlijl<op zoe< naar

een belastngvrile Volvo 245 Dat mer< s er br1 mij met de paple-

pe ingegoten, mrln ouder-s hebben altild Vo vo gereden, Bij toevai

stu tte rl< op het web op de Safar . l< was zeer gecharmeerd van de

auto en beselte dat hier haast bij was geboden. l< heb meteen met

Bas gebeld en voor de vo gende dag aígesprol<en. Voor mij was het

duidelij < dat il< deze auto moest hebben." De Safari stond drt jaar

tentoongesteld op de We are lYany - We are Saab biieenlcomst

op v egveld Vall enb; '9,
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2500 km per jaar
De .::- .. = S.....: ,iordt met zorg gel<oes-

':': ':,.=rrddeld slechts 2.500 km
:=' .: i - -:. ..oorlaarvan 2Oll heb il< bij

: =:^ :ar-age gebouwd, waar de Sa-

'.' -, - .-..a.t. ln de zomervan 20| I heeft
:-..-.-: :c,.,endien een anti roest behan-

-- -:::(r-egen," aldus Henl<. Deze Salari
-==-- ^ccit het productiestadium gehaald,

:' ..s Henl< op een buitenlands Saabfo-
', -- "E'^g lammer. Was dat wel het geval

=e.!eest dan zou de Salari heel wat van
zln veel lelijl<ere tijdgenoten hebben ver-
slagen, zo merl<te iemand op dat forum op.
l< l<an mrj daar helemaal bil aanslurtenl De
auto trel<t veel bel<ijl<s, vooral van Saab-
en Volvo estaterijders, De Saab 900 class c

cabrionjders waarderen de auto vàr,,"€i€
de l<lassiel<e en tijd oze uitstraling. Col<
vandaag b1ilft de Safarr niet onopgemerl<t,
Een stel rn een 9-3 cabrio stopt even als

Menno de uniel<e Saab in het centrum van
Wilk blj Duurstede fotografeert, Duimen
gaan omhoog, Fotograaf lYenno ligt on-
dertussen op straat om de Safari vast te
leggen tegen de historische gebouwen van
het oude Dorestad,

Toch te koop
Dit jaar wil Henl< een sabbatical nemen
en een trelctocht door lndia ma<en, Hrj

zai daarvoor zijn Safari moeten verl<open.
"Helaas l<un je de centjes maar één lceer

uitgeven, en moet je l<euzes mal<en, Het
is wel een heel moeilijl<e I<euze geweest,"
zegt Henl<, Op www,saabsafari.com beeít
hij video's en foto's van zijn unieke Saab Sa-

fari geplaatst, De auto heeft zo'n 80.000
km gereden. Eind 20l I bood hij zijn auto te
l<oop aan op het Nederlandse SaabÍbrum.
Hi1 <reeg hrer veel reacties op. Vanwege
tijdgeb'el< heelt hij de Safan echter tildelill<
uit de ver-koop gebaald. Komend voorjaar
za de auto opn euw te l<oop staan. Henk
zal dan eder^een dre heeft aangegeven
ge nteresseer-d te zi n een email sturen,
Henl<: 'll< hoop dat deze ze dzame estate
bij een eíhebber- ter-echt l<onrt die deze
oude dame met elde zal l<oesteren."
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Rugleuning eruit
l-:-- -:-^o en lYax hebben ondertussen hun weg
.:-.l :: -aar^ de volgende fotolocatje. Henk parl<eert
:: S:'a- oi1 de l<leine haven van Will< bij Duurstede, Om
:: e:erschappen van de estate vast te leggen, wordt
::s lien de achterbanl< plat te leggen. Anno 20 12 een
or sche gedachte: zitvlal< naar voren halen, rugleuning
^aar- beneden. ln deze Saab blijl<t de banl< niet opklap-
baar- te zijn maar de leuning wel in zijn geheel demon-
teerbaar. Na drukken op twee klemmen links en rechts
bovenop de banl< kantelt de rugleunrng naar voren, en
is deze gemakkelijl< uit de twee scharnierpunten te lif-
ten. Even later staat lYax met de rugleuning onder zijn
arm te l<ijken hoe lYenno de binnenzijde van de Safari
fotograíeert, Henl< mer-l<t onder-tussen oo 'De Safar- rs

al eerder oo de fot: .e:ia.- . at - :.,.:3. t I :.1:- .--::,-
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Acht Safari's?
Het verhaal gaat dat er acht Safari's zijn gebouwd, maar
dat Saab de vernietiging van deze wagens eiste. Uitein_
delilk zouden twee Safari's die dans zijn ontsprongen.
Weet Henk hier toevallig meer over? "lk heb ool< die
bewering gelezen, maar il< ben - naast mijn Safari en haar
blauwe zusje - nooit concrete aanwijzingen tegengel<o-
men van het bestaan oí de vernietiging van de overige
zes, Evenmin of de Safari nu wel of niet geautorrseerd is

door Saab," antwoord hij. ' Dat Saab de vernietiging van
de Safari's geèist zou hebben lijl<t me niet waarschijnlijk,
nu de blauwe Safari rn het Saabmuseum in Trollháttan
staat, en keurig opgepoetst trldens Saab's Independence
Day in de assemblagefabriel< van Saab te Trollhattan op
het podium heeft staan pronken in 20lO'

Aan het e nd van deze foto-expeditie keert Henl< met
ziln passagiers terug naar Doorn. Onderweg passeren zij
een kasteel met bijgebouwen. Tijd voor een laatste pas_

sende foto. Henl< rildt de Safari achteruit over de brug
van het poortgebouw, lYenno daalt voorzichtig af langs
de beel<l<ant om van onderaf een portrette maken. Het
levert een waardige slotfoto op van deze uniel<e Saab.

dar oeilot -?. .. - =.l- ,--= .. . - . : t: :: :---
dat -et e-r:-.--: -'r..:'-: ..: r. .: _:...=:-:.:i=-
'wel ogrsch '
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Safari als vliegtuig
De type-aanduiding 'Safari' was niet alleen voorbe-
houden aan een Saab-auto. lYalmó Flygindustri ont-

wilcl<elde een eenmotorig propellervliegtuig dat in

1969 voor het eerst de lucht in ging. Er was zowel

een burger- als een militaire uitvoering beschikbaar:

Saab nam de productie van het toestel over en gaf

het als naam 'Safari'. Uiteindelijl< zijn er zo'n 250

geproduceerd die door vooral privé-vlregers wer-

den gevlogen. Op Bardufoss Air Station in Noord-
Noorwegen staan nog l6 Safari's gestationeerd, De

Saab Safarl was in gebruil< bij de Noorse, Deense en

Pai<istaanse luchtmacht.

Contact
Voor meer rnlormatie over de Saab Sa':r- van Henl<

GrifÍroen ga je naar www.saabsaíar-i.ccr Ylocht 1e se-

r eus geinteresseerd zijn in overnar.'e . ar deze uniel<e

Saab, neem dan via mail met her contact op: iníb@

saabsafari,com,

Links
www.saabsaíari.com

www. saabfo ru m. n l/v i ewto p r c p h p?í=4&t=9 60Bi

Tel<st: Max Koninkx
Fotografi e: Menno Herstel


