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In een vette bak
naar Rome
(Don’t t
try this !a)
home

Je kunt rijden in een auto op benzine, diesel of gas. En als dat iets te
gewoontjes of vervuilend is, kies je voor een hybride. Voor avonturier
Frank Manders was dat niet bijzonder genoeg. Hij vatte het idee op om
met oude diesels op gebruikt frituurvet naar Rome te karren.
Een sponsortocht voor het goede doel, met als bonus: uitdaging en
spanning. Zouden alle teams het Colosseum halen?
Tekst en foto’s Sophie van Run
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at? Ga je niet eens op frituurvet
rijden?” Dat was de eerste reactie
van Frank Manders toen wij hem
meedeelden dat AutoWeek graag wilde
meereizen met zijn Wonders of Wasteavontuur, maar dat we dat met onze duurtester niet gingen doen op oud vet. Nadat
we hem echter uitgelegd hadden dat de
importeur niet blij zou zijn met een ge
frituurde wagen, kon hij er wel begrip voor
opbrengen. Maar het scheelde niet veel of
hij had ons overgehaald. Deze Rotter
dammer barst namelijk van het enthousiasme, wat meteen verklaart hoe hij negen
teams bij elkaar heeft weten te verzamelen
die deze bijzondere uitdaging aangaan.
Op de Binnenrotte in Rotterdam staan de
negen auto’s en 32 deelnemers klaar om
1.600 kilometers te gaan verslinden op
gebruikt frituurvet. Een afvalproduct dus,
wat onderweg verzameld moet worden als
de tank leeg dreigt te raken. De teams
moeten het hele stuk op pure frituurolie
rijden, zonder een enkele euro aan brandstof uit te geven. Even stiekem diesel
tanken is niet de bedoeling. Frituurolie
als brandstof klinkt gekker dan het in
werkelijkheid is; de eerste dieselmotor
die Rudolf Diesel maakte, liep immers ook

Eén luchtverfrisser zal niet genoeg
zijn om de frituurstank tegen te gaan ...
op plantaardige olie (gemaakt van pinda’s).
Het team dat wij volgen bestaat geheel uit
dames, die zichzelf ‘Charlie’s Angels and
The Wonders of Waste’ hebben gedoopt.
Sandra (37), Claire (32) en Jenny (29)
hebben een Peugeot 205 turbodiesel uit
1992 weten te regelen, die hen naar
einddoel Rome moet brengen. Een blik op
de kilometerteller verraadt dat dit niet de
meest verse auto is: ruim 335.000 km heeft
dit karretje dat ooit wit was al afgelegd.
Voor de gelegenheid is-ie flink gepimpt:
flower power buiten en tijgerprints binnen.

Oververhit
Een gare 205, drie meiden, bagage, nog wat
extra olie in de kofferbak en heel veel kilo-

Wonders of Waste

Gelukkig hebben we haar weten te over
tuigen. Zij heeft immers een ANWBlidmaatschap voor heel Europa!”
De Peugeot maakt vandaag voor het eerst
kennis met het fenomeen frituurvet. Om het
de teams niet te moeilijk te maken, krijgen
ze het eerste vat (voorgefilterd) frituurvet
van een Rotterdamse patatbakker.
Volgieten en starten maar. De motor van de
205 komt na enige aarzeling tot leven en
lijkt niet van slag te raken van het frituur-

‘Soms is het toch
wel handig om een
man in de buurt te
hebben’
vet. Het starten gaat iets lastiger dan op
diesel, dit komt doordat frituurolie dikker is
dan diesel en dus slechter vernevelt. Hoe
kouder de motor, des te dikker de olie, des
te moeilijker gaat het ontbranden. Als je te
vaak probeert te starten, kunnen door
het lange voorgloeien de gloeibougies
beschadigen of kan de accu leeg raken. Om
dit probleem te ondervangen, wordt er een
spuitbusje ether gebruikt, wat tijdens het
starten in de luchtinlaat gespoten wordt.
Dit spul ontbrandt erg snel, en genereert
voldoende warmte om de olie bij de tweede
of derde zuigerslag te laten ontbranden.

Rook en paniek
De eerste meters van de 205 verlopen niet
vlekkeloos. Er komt rook onder de motorkap zetten, waardoor er enige paniek
ontstaat in de auto. Het blijkt dat de
radiatordop niet goed vast zit en alle koelvloeistof over de Rotterdamse straten
meters voor de boeg; dan maak je het jezelf
niet makkelijk. Maar kennelijk dachten de
drie daar anders over, ze slepen namelijk
ook nog een gifgroene caravan mee van
Oxfam Novib. Dat is het goede doel waarvoor ze sponsoren hebben geworven. Een
van de drie, Jenny, wilde per se dat ‘Kermit’
meeging. Waarom doet de Utrechtse eigenlijk mee aan deze rit? “De uitdaging, daar
gaat het om. Ik hoorde hiervan en dacht
meteen: daar ga ik aan meedoen! Ik doe wel
vaker gekke dingen.” Zo ging Jenny al eens
liftend met de caravan door Nederland.
Deze thrill seeker voor het goede doel heeft
haar twee vriendinnen zo gek gekregen
mee te gaan. “Claire was meteen enthou
siast, maar Sandra stond niet te springen.

vloeit. Het ANWB-lidmaatschap komt
meteen van pas. De 205 wordt gereanimeerd en haalt het tot de eerste pitstop in
Geldrop. Het wordt wel duidelijk dat de auto
niet berekend is op een klus als deze, en dat
terwijl de dames Nederland nog niet eens
uit zijn. In Geldrop moet nog het een en
ander gerepareerd worden, want de ver
lichting van de caravan laat het afweten.
Met wat hulp van het mannelijke deel van
team AutoWeek en de vader van een van de
dames, lukt het om de lampen aan de praat
te krijgen. Essentieel, want de drie moeten
de hele nacht doorrijden om op vrijdagavond Milaan te bereiken. De hulp van de
gelegenheidsmonteurs wordt zeer gewaardeerd: “Soms is het toch wel handig om een
man in de buurt te hebben, dat lezen de
AutoWeek lezers vast graag”, grapt Sandra.
Her en der worden nog wat onderdelen
vastgesjord of dichtgemaakt. Ducktape,
schuurpapier, tie-raps en een flinke dosis
geduld zijn onmisbare zaken als je wilt
blijven rijden in deze rally.

Bijtanken
Om zes uur ’s avonds wordt de NederlandsDuitse grens bereikt. De Peugeot blijft
draaien en trekt zich niets aan van een
enorme wolkbreuk waar geen einde aan
lijkt te komen. Zelfs de primitieve kit langs
het dakraampje laat geen druppel water
door. Je moet er wel geduld voor hebben;
met een gangetje van 80 km/h over de
autobahn, terwijl je ingehaald wordt door
een snerpende banaangele Lamborghini
Gallardo Spider of - als andere uiterste een dikke tientonner die luid toetert omdat
het hem te langzaam gaat. Onderweg
hoeven de meiden zich niet te vervelen:
“De reacties zijn leuk. Iedereen kijkt, wijst
of maakt foto’s.” De frituurwalm die uit de
uitlaat van het witte autootje komt, is pas
merkbaar als je er echt dicht achter rijdt.
Inmiddels is de Nederlandse olievoorraad
op en moeten de meiden op zoek naar
nieuwe vaten. En waar kun je dat beter
vragen dan bij de wegrestaurants? Het
meeste personeel reageert ietwat verbaasd
op het verzoek, maar ze komen wel met olie
op de proppen. Alleen ’n grote hamburgerketen heeft geen zin om mee te werken.
Wellicht zijn ze bang dat we schrikken van
de slechte kwaliteit olie. De ene tent
gebruikt namelijk betere of versere olie dan
de andere en dat merk je helemaal goed

Rijden op frituurolie
Zomaar oude
frituurolie in je
auto gooien?
Nee, zo simpel is
het nou ook weer
niet. Er zijn een
paar dingen
waarmee je
rekening moet
houden. Het moet een dieselauto
zijn, ten tweede moet deze een
Bosch-injectiepomp hebben. Deze
sterke pomp is namelijk als enige
(enigszins) bestand tegen dikke
frituursmurrie. Gebruikt frituurvet
zit vol rotzooi, als je een vat oude
olie krijgt, moet je het onderste
deel vooral niet gebruiken. Hierin
ligt bezinksel dat vol zit met resten
bitterbal, water en gestold vet.
De rest van de olie moet heel goed
gefilterd worden. Dit kan bijvoorbeeld met een simpele panty, maar
makkelijker is het een echte filterzak te gebruiken. De brandstof
wordt ook nog eens in het brandstoffilter van de auto gezuiverd.
Aangezien dat filter relatief veel
prut moet opvangen, dient dit
regelmatig vervangen te worden.
Voordat iedereen nu naar de frietkraam rent om daar naar gebruikt
frituurvet te vragen: helaas is het in
Nederland illegaal om het als
brandstof te gebruiken, zelfs als je
er accijns over betaalt. Het is voor
particulieren namelijk verboden om
zelf brandstof te maken. Voor de
Wonders of Waste-tocht heeft
de Belastingdienst speciaal
toestemming verleend. Een auto
die op frituurvet rijdt, verbruikt
ongeveer tien procent meer dan
eentje op diesel. Geen slechte score,
dus. Daarnaast stoot de auto
minder roet en fijnstof uit. Ook is
frituurvet zwavelvrij. Maar echt
goed voor je motor is het niet op
de lange termijn. Rest nog te
vermelden dat de frietwalm niet
alleen uit de uitlaat komt, maar ook
in het interieur doordringt.
Gasmaskers op!

Met de vlam in de pijp door de Brenner
pas? Nou, die vlam dreigde in de motor.
Daar sta je dan; met pech langs de weg,
terwijl het verkeer langs je raast. Van
links naar rechts Sandra, Jenny en Claire.
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De Oostenrijkse
agenten liggen
helemaal in ’n deuk

Heerlijk, helder ... frituurvet!
wanneer je het spul gaat filteren voordat je
het in de auto giet.

Oververhitte motor
De drie rijden de hele nacht door over de
Duitse wegen, wakker gehouden door Red
Bull en Triviant-vragen. Vroeg in de morgen
slaat bij München de pech opnieuw toe: de
radiatordop is weer losgeraakt en ditmaal
tot overmaat van ramp ook nog onvindbaar.
De 205 staat dampend op een parkeerplaats, waar de ADAC (Duitse ANWB) te hulp
komt schieten. Omdat de monteur niet de
juiste maat dop bij zich heeft, moet er
gewacht worden tot er om acht uur een
garage in de buurt opengaat. Een hoop
vertraging dus, maar de meiden genieten
ondanks alle pech van het avontuur.
Met het juiste dopje gemonteerd, gaat de
reis verder richting Oostenrijk. Daar wacht
de Brennerpas, een tolweg door de Tiroler
Alpen heen, met nogal wat hoogteverschil.
Het gaat enkele kilometers goed totdat alle
waarschuwingslampjes in de Peugeot gaan
knipperen; de motor kan zijn warmte niet
meer kwijt. Op de vluchtstrook komen auto
en caravan tot stilstand. De parkeerplaats,
één kilometer verderop, is voor de over
verhitte motor al een brug te ver. En wat
dan? De drie meiden zien nog steeds geen
reden om bij de pakken neer te gaan zitten
en krijgen ook nog niet de neiging de
caravan een ravijn in te duwen. Ze stellen
zich op langs de snelweg en vragen middels

een kartonnen bordje om een lift. Iedereen
racet de liftsters voorbij, totdat er opeens
een politiewagen in de remmen gaat. De
twee Oostenrijkse agenten komen niet
meer bij van het lachen wanneer ze horen
wat de dames van plan zijn. Helemaal naar
Rome, met dát ding en een caravan?
Gelukkig zijn ze zo sympathiek om de boel
op sleeptouw te nemen naar de verderop
gelegen parkeerplaats. Daar komen de
Angels met ’t briljante idee ’n lift te zoeken
voor de caravan, zodat de Peugeot minder
belast de bergen door kan. Tot grote
vreugde van de drie lukt het bij poging één
al: een Duits stel met een stevige Skoda
Octavia Combi neemt de caravan mee door
de Brennerpas. Zonder de Kermit komt de
Peugeot redelijk de bergen door.

Heldendaad
Na de Brennerpas moet het Duitse echtpaar
met hun Skoda weer afscheid nemen. Vanaf
nu af aan zijn de dames weer op zichzelf
aangewezen. Nadat de caravan van de
Skoda is losgekoppeld en weer aan de haak

The 7 Adventures
Rotterdammer Frank Manders houdt
niet van stilzitten. Daarom organiseert
hij de mafste trips over de hele wereld,
allemaal in het teken van geld inzamelen voor een goed doel. Vorig jaar ging
hij bijvoorbeeld met een stel waag
halzen op brommertjes naar Rome.
Meer dan 1.600 kilometer tuffen.
Ook reisde hij India door in een tuktuk.
En er zit nog veel meer avontuur in de
pijplijn: de naam The 7 Adventures
zegt het al, er komen zeven reizen
naar zeven (nieuw benoemde) wereldwonderen. Behalve de piramides in
Egypte, kwamen er wat nieuwe
bestemmingen bij. De Chinese muur is
daar één van en Frank wil 1.200 kilo-
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meter gaan afleggen met Solexjes, van
Shanghai naar Peking. Een ander
aanstaand project is ‘Mission
Mongolia’: naar Mongolië in een auto
van tenminste 15 jaar oud. 11.000 kilometer, van Rome naar Ulaanbaatar.
Idioot? Tsja, ongetwijfeld weet Frank
Manders genoeg mensen te strikken.
Het idee om met oude diesels op
frituurvet naar Rome te rijden

van de Peugeot wordt geklonken, staan ze
er weer alleen voor. Het is weer pappen en
nathouden. De ventilator van de 205 slaat
namelijk niet meer aan, terwijl de temperatuur buiten ruim dertig graden is. Geen
goede combinatie. Als noodoplossing wordt
de ventilator rechtstreeks op de accu aangesloten, zodat deze constant blijft draaien
en de motor minder snel oververhit raakt.
Ondertussen horen we het nieuws van een
ander team dat in Zwitserland een heldenontstond toen hij in het televisie
programma Fifth Gear zag dat dit vet
prima geschikt is als brandstof. Hij
schafte een Mercedes 250 TD uit 1991
aan en ging experimenteren. Als
ultieme test reed hij met deze stationwagon zonder problemen naar Parijs.
Het ‘Wonders of Waste’ project was
geboren. In totaal negen teams
verschenen eind mei in Rotterdam aan
de start voor dit frituuravontuur,
variërend in samenstelling van 2 tot 6
teamleden. Mercedes is veruit
favoriet voor deze trip, vier teams
hebben gekozen voor dit merk om
richting Rome te gaan. Voor meer
info over alle avonturen:
www.the7adventures.com.

daad verricht heeft. De Haarlemse band
Chef’Special reist ook mee op frituurolie;
met zes man plus instrumenten in een oude
Volkswagen-bus. Terwijl ze voor de
Gotthardtunnel in de file stonden, raakte op
de andere rijbaan een auto in de slip door
een klapband. De auto kwam tegen de
vangrail tot stilstand en tot verbijstering
van de jongens schoot niemand de inzittenden te hulp. Zanger Joshua Nolet sprong
zonder nadenken uit de bus en stak met
gevaar voor eigen leven de snelweg over
om de vrouw en twee kinderen in veiligheid
te brengen. Gelukkig brachten de
inzittenden het er allemaal goed van af.

Serenade en champagne
’s Avonds op de camping in Milaan verwacht
eigenlijk niemand dat de drie Angels nog
voor middernacht zullen aankomen. Maar
plots verschijnt in de verte de witte Peugeot
met de groene caravan. De dames krijgen ’n
daverend applaus en vieren het bereiken
van Milaan met het ploppen van een fles
champagne. Die hebben ze in de file aangereikt gekregen door twee Italianen die
Claire een serenade brachten. Logischerwijs
zijn de drie behoorlijk moe na twee dagen
pech, warmte en heel veel kilometers.
“Om nou te zeggen dat het een leuke rit
was, nee. Maar we hadden het leuk met
elkaar, dat zeker”, vertelt Sandra. Ze twijfelt

Wonders of Waste

ogen. Maar tijd om even bij te komen is er
niet, want Rome wacht op ons!

Veni, vidi, vici

Omdat het brandstoffilter door de
frituurolie sneller verstopt raakt, is het
zaak hem uit voorzorg te vervangen.
ramen, net op het moment dat ze dicht zijn,
nou, dan drijf je je stoel uit.” Veel teams,
waaronder dat van Frank, konden onderweg geen hotel vinden omdat alles vanwege
de feestdagen was volgeboekt. Er zat dus
niets anders op dan in de auto te slapen.
Niet bevorderlijk voor een goede nachtrust.
Over het frituurvet als brandstof heeft
Frank geen klachten: “Het rijden gaat op
zich prima. We reden gewoon 130 km/h op
de snelweg, cruisecontrol aan, en dat ging
goed. Alleen starten ging verdomd moeilijk,
maar dat was ook al het probleem toen-ie
nog diesel dronk.” De nacht valt over Milaan
en je zou zeggen dat de deelnemers wel
wat slaap kunnen gebruiken, maar nee. Er
is groot feest. De volgende ochtend kijken
de frituurhelden dan ook wat duf uit de
of ze de volgende dag wel door wil naar
Rome, maar de andere Angels zijn overtuigd dat ze dat morgen positiever inziet.
“We zijn al zo ver gekomen, nu moeten we
Rome ook halen!”
De dames zijn niet de enigen die het zwaar
hebben gehad onderweg. Ook Frank zit
er behoorlijk doorheen: “Als je met de verwarming op de hoogste stand rijdt omdat je
motor anders oververhit raakt en dan gaat
ook nog het relais stuk van de elektrische

‘Alleen starten ging
verdomd moeilijk,
maar dat was ook al
een probleem toenie nog diesel dronk’

Eén voor één vertrekken acht auto’s uit
Milaan, om de laatste 600 kilometer te
overbruggen. Organisator Frank sleept vrijwillig de caravan van de dames achter zijn
Mercedes aan, en neemt daarmee meteen
de oververhittingproblemen over. Iedereen
bereikt relatief gemakkelijk het eindpunt.
Frank staat uitgeput bij het Colosseum en is
blij met het resultaat: “Ik heb genoten en
me ook verbaasd. Als je met zoveel oude
auto’s op stap gaat, verwacht je eigenlijk
dat er meer problemen ontstaan.”
Het viel uiteindelijk reuze mee. Acht van de
negen teams hebben Rome bereikt. Alleen
het totaal onvoorbereide Deense team met
een 32 jaar oude Mercedes 200 D is niet
verder gekomen dan België. Ook is Manders
te spreken over het sociale aspect van de
tocht: “De solidariteit die tussen de teams
ontstaat, is mooi om te zien; een soort ‘we
laten niemand achter-idee’. Mijn auto heeft
Kermit gesleept van Milaan naar Rome, er is
over en weer gesleuteld, er is brandstof gedeeld, er zijn filtertechnieken uitgewisseld,
enzovoort. Echt heel leuk om te zien is dat
er zoveel teams ook echt onderweg frituurolie getankt hebben en dat het dus best
mogelijk is om gratis door Europa te
reizen.” Praktisch is het echter niet om op
deze manier aan je brandstof te komen.
Het filteren gaat gepaard met een hoop
geknoei, waarbij het onvermijdelijk is dat je
zelf ook onder een dikke vetlaag komt te
zitten. Het is veel meer gedoe dan gewoon
stoppen bij de pomp en je tank volgooien.
Waarschijnlijk hoeft de Belastingdienst dus
niet bang te zijn dat iedereen zijn tank gaat
vullen met frituurvet. Maar ’n mooi avontuur was deze Wonders of Waste reis wel. ■
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