
PROTOTYPE 
IN TWEE 
OPZICHTEN
Wat doe je als fabrikant met een proefauto voor een modelvernieuwing? 
Verschroten? Als cadeau overhandigen aan de vrouw van de CEO? 
Inzetten voor een promotioneel rallyavontuur? Het laatste, in het 
geval van deze Porsche Cayenne S Transsyberia. Hij kwam gewoon op 
kenteken, bulderde in het gezelschap van soortgenoten van Moskou naar 
Ulaanbaatar en belandde uiteindelijk bij een Nederlandse liefhebber. 
TEKST & FOTOGRAFIE AART VAN DER HAAGEN

Cayenne Transsyberia nog specialer dan gedacht
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Of we trek hadden in een 
reportage over een Cayenne S 
Transsyberia. Welja, één van de 

honderden exemplaren, altijd geinig. Wij zijn 
per slot van rekening van de Porsches en er 
valt altijd wel een verhaal omheen te bouwen. 
“Nee, niet één van de honderden, één van de 
26 die hebben meegedaan aan de Transsyberia 
Rally. Geprepareerd door Porsche Motorsport, 
dus. Dat niet alleen: deze werd als eerste 
gebouwd én fungeerde ooit als prototype voor 
de facelift van de Cayenne in 2007.” Ja zeg, dat 
hoef je maar één keer te roepen. Dan staan wij 
acuut in de startblokken. Overigens schuift 
de eigenaar liever de auto dan zichzelf naar 
voren. Wie een marktspiegel maakt, consta-
teert dat de waardes zich bewegen tussen de 
140.000 en 340.000 euro, voornamelijk afhan-
kelijk van de toestand van de auto. Nummer 
één van de 26 (eigenlijk 28, maar daarover 
verderop meer) doet daar, gezien zijn achter-
grond, vast nog een schepje bovenop. 
Porsches en autosport vormen niet wat je 
noemt een ongebruikelijke combinatie, maar 
de Cayenne komt in dat verband vast en zeker 
niet als eerste in je op. Nou… bij de fabriek 
zelf ook niet. In 2006 schreven twee parti-
culiere teams zich met een geprepareerde 
Cayenne in voor de Transsyberia Rally, één 
van de langste en zwaarste tochten ter wereld 
om je auto en jezelf danig af te matten. Hij 
voert over een afstand van 7100 kilometer van 
Moskou naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van 

Mongolië. De organisatie stelde als eis aan de 
deelnemende voertuigen een ‘straatlegale sta-
tus’. Een rekbaar begrip, want zelfs R5-bolides 
uit het NK Rally voldoen aan dat criterium, 
gezegend met APK-goedkeuring. Blijft over-
eind dat je het zonder gedegen voorbereiding 
niet redt in zo’n monstertocht, maar ook dat 
het basismateriaal moet deugen. Dat deed het: 
de Cayennes rolden als eerste en tweede over 
de fi nish van deze krachtmeting op snelheid, 
die een aantal special stages bevatte. 

Totaal domineren

De triomf bleef in Zuff enhausen niet onopge-
merkt en de raderen op de marketingafdeling 
begonnen op volle toeren te draaien. Waarom 
niet een project opstarten om langs deze weg 
het uithoudingsvermogen en de off road-capa-
citeiten van de Cayenne grootschalig in de pu-
bliciteit te kunnen brengen? Aldus geschied-
de, uiteraard met de van de fi rma bekende 
Gründlichkeit. Wat heet, de SUV van Porsche 
zou de Transsyberia Rally twee edities lang 
totaal domineren, met telkens 26 exemplaren 
aan de start, in een veld van 34 respectievelijk 
33 auto’s. Dat niet alleen: in 2007 bezette de 
Cayenne het volledige podium en bepaalde 
hij tachtig procent van de top tien, in 2008 
trok hij zelfs de plaatsen één tot en met zes 
naar zich toe en bevond zich onder de eerste 
tien binnenkomers slechts één voertuig van 
een ander merk en type. Niemand kreeg ooit 
nog kans om revanche te nemen, aangezien 

de organisatie zich in 2009 vertilde aan een 
uitbreiding van het zes jaar eerder gestarte 
evenement en kopje onder ging. 

Opvallende naam: Kees Nierop

Porsche zette de 26 Cayennes uit onder 26 
landenteams, die behoorlijk wat professio-
nele en fameuze coureurs telden, zoals de 
rallylegenden Rod Millen, René Metge en 
Armin Schwarz. Nog een opvallende naam: 
de in Canada woonachtige Nederlander 
Kees Nierop, die in 1983 met een Garretson-
Porsche 934 de 12H Sebring won en vier 
jaar later met de unieke 961 deelnam aan Le 
Mans. Niemand minder dan Jürgen Kern, 
Leiter der Erprobung bij Porsche in Weissach 
en actief betrokken bij de ontwikkeling van 
de Cayenne in burgermansversie, trad tijdens 
beide edities van de Transsyberia Rally als 
wedstrijdleider op. Onder de naam ‘Team 
Pro 1’ verkeerde hij in gezelschap van Klaus 
Binder. Zij startten in de eerste van 26 speciaal 
geprepareerde Cayennes, de op deze pagina’s 
geportretteerde auto met kenteken S TS 2625. 
Naast alle technische modifi caties, waarop 
we dadelijk zullen inzoomen, nam Porsche 
ook qua voorbereiding van de coureurs geen 
halve maatregelen. Tweeënhalve maand voor 
de start van de rally kregen zij een driedaagse 
off road-training, die zelfs door de grote man-
nen als zeer intensief ervaren werd. 
Met de S TS 2625 als voorbeeld bouwde 
Porsche Motorsport in Weissach nog eens 25 

exemplaren op, telkens vanaf een kale car-
rosserie. Het ging om vijftien zwarte en tien 
zilvergrijze exemplaren, waarbij het prototype 
van Team Pro 1 aanvankelijk ook de lichte 
kleur droeg, maar voor de 2008-editie van 
de rally zwart werd gewrapt. Ondanks de 
off road-training vielen zes teams in 2007 uit 
door eenzijdige ongelukken, waarbij twee 
Cayennes hun Waterloo vonden. Bij de ene 
vloog de motor meters ver de auto uit, terwijl 
de andere volledig uitbrandde. Weissach rea-
liseerde twee vervangende exemplaren voor 
de volgende editie van de rally, wat het totale 
aantal op 28 brengt. Geen enkel team hoefde 
door technische storingen op te geven en zo 

bewees de Porsche Cayenne zijn robuust-
heid. Stiekem viel er wel het een en ander te 
sleutelen en te vernieuwen aan wielophan-
gingsdelen, schokdempers en carterpannen; 
de aangebrachte bodembescherming bleek 
niet zaligmakend. De service kwam voor 
rekening van twee monteursploegen, elk in 
een door Porsche omgebouwde MAN 8x8-
truck. Overvloedige regenval leidde tot de 
afgelasting van één etappe en de deelnemers 
ondervonden aan de Russische grens een 
ongemakje, toen de douane hen gelastte de 
voertuigen voor controle achter te laten. Bij te-
rugkeer waren diverse navigatiesystemen en 
tripmasters foetsie. Protest aantekenen durfde 

niemand, gezien de dreiging dat dan ineens 
de paklijsten niet meer zouden kloppen. 

Ondersteltechnische hoogstandjes

Qua type Cayenne koos Porsche Motorsport 
voor de gulden middenweg, de S, met zijn 
overtuigende potentieel en niet de technische 
complicaties van een Turbo. Een pingelsensor 
stond octaangetallen tot RON 91 toe; geen 
overbodige luxe in de te doorkruisen gebie-
den waar de benzinekwaliteit niet bepaald 
om over naar huis te schrijven was (en is). 
De nauwelijks aangepaste 4,8-liter V8 met 
VarioCam Plus slingerde zijn gebruikelijke 
385 pk naar een Tiptronic S-transmissie met 
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een sterk verkorte eindoverbrenging. Tijdens zo’n rally 
weegt topsnelheid nu eenmaal veel minder zwaar dan 
acceleratievermogen. Weissach monteerde een lichtge-
wicht-sportuitlaat en de Transsyberia’s beschikten over 
alle ondersteltechnische hoogstandjes uit het Cayenne-
programma: luchtvering, Porsche Active Suspension 
Management (PASM), Porsche Dynamic Chassis Control 
(PDCC) en Porsche Traction Management, zij het in aan-
gepaste vorm. Waar standaard 62 procent van de kracht 
de achter- en 38 procent de voorwielen bereikt, kon dat 
nu in beide richtingen tot honderd procent oplopen. 
Naast de cardanas kregen de voor- en achteras elk een au-
tomatisch functionerende sper, op basis van parameters 
als bandengrip, snelheid, laterale acceleratie, stuurhoek 
en gaspedaalstand. Voor extreme omstandigheden vielen 
de stabilisatorstangen elektrisch los te koppelen. 

Dramatisch foute keuze

Porsche Motorsport ging echter nog een hele stap verder 
dan dat. De Cayennes S Transsyberia werden uitgerust 
met een versterkte fuseebesturing en verzwaarde, ver-
lengde draagarmen, die de spoorbreedte met 34 millime-
ter vergrootten. Logischerwijs selecteerden de ingenieurs 
de sterkste wielen uit de collectie, type Cayenne S II, 
met vijftien spaken. Die belegden ze aanvankelijk met 
off road-banden van Dunlop, maar dat ontpopte zich als 
een dramatisch foute keuze: in de Transsyberia Rally 
van 2007 gingen ze aan de lopende band stuk en niet 
zelden op gruwelijke wijze. Het leidde zelfs bijna tot een 
nijpend tekort aan vervangende exemplaren onderweg. 
In 2008 viel de keuze op BFGoodrich All-Terrain in de 
maat 265/65 R18S. Vanwege de banden werd de topsnel-
heid begrensd op 170 km/h. De luchtvering beschikte 
over een Special Off -Road Mode, die de doorwaaddiepte 
opschroefde tot 780 millimeter. In dat kader kregen de 
Cayennes een snorkel om de luchttoevoer naar de motor 
watervrij te houden en werden de koets en de portieren 
geseald. Voor 2008 voerde Porsche Motorsport een aantal 
verbeteringen door, zoals sterkere carterbescherming, 
carrosserieaanpassingen om de aan- en afrijhoek te 
vergroten, rallyschokdempers in plaats van de reguliere 
exemplaren en een anders afgestelde luchtvering. 
Staal met een ultrahoge treksterkte vond zijn weg naar 
de A- en B-stijlen. Porsche Motorsport installeerde een 
FIA-gecertifi ceerde rolkooi en bracht onder de motor, 
de versnellingsbak en de benzinetank aluminium 
beschermplaten aan. Twee jerrycans van elk twintig 
liter krikten de actieradius op, maar in 2008 ruimden ze 
het veld voor een ATL-tank van zestig liter. Daarmee 
bedroeg de maximale voorraad aan boord 160 liter, 
goed voor een autonomie van zo’n 700 kilometer. Verder 
rustte het team van Weissach de Cayennes uit met een 
mechanische in plaats van een elektronische handrem, 
een voor- en achterop te monteren Warn-lier, een dakrail 
met vier Hella-schijnwerpers, Recaro-racekuipen met 
zespuntsgordels, een Touratech 100R-tripmaster, een 
Garmin 276 C-navigator, drie brandblussers en twee 
stuks van de volgende attributen: tweepersoonstentjes, 
zandzakken, reservewielen (in rekken) en aluminium 
gereedschapskisten. 

RUIKEN AAN HET SUCCES

Als vrije interpretaties van het aloude credo ‘race on Sunday, win on Monday’ 

meende Porsches marketingafdeling dat prospects voor een Cayenne vast wel 

in de markt waren voor een special, een model om een beetje te mogen ruiken 

aan de behaalde successen. Aldus verscheen in augustus 2008 een persbericht 

over de introductie van de Cayenne S Transsyberia, een tijdelijk beschikbare 

variant, waarvan de leveringen in januari 2009 op gang zouden komen. Over 

het exact geproduceerde aantal verschillen de bronnen nogal: het moet ergens 

tussen de 345 en de 600 liggen. In ieder geval maakt het originele artikel een 

einde aan de discussie over de specifi caties, bijvoorbeeld over de beschikbare 

kleurvarianten. Over de authenticiteit van de combinaties Black/Orange en 

Crystal Silver/Orange heeft nooit twijfel bestaan, maar ook Black/Meteor 

Grey Metallic en Meteor Grey Metallic/Crystal Silver Metallic konden besteld 

worden, voor wie de oranje accenten toch wat te heftig vond. De contrastkleur 

tekende zich af op de lamellen in de voorbumper, op de vergrote achterspoi-

ler, op de 18-inch wielen en op de buitenspiegels. Of je ook nog bijpassende 

fl ankbestickering met het opschrift ‘Cayenne S Transsyberia’ wenste, mocht 

je als klant zelf bepalen. Voor aanvullend machtsvertoon, zowel optisch als 

akoestisch, zorgde een sportuitlaat met tweemaal twee stortkokers in de ach-

terbumper. De aanwezigheid van een kwartet Hella-schijnwerpers op het dak 

hing af van de typegoedkeuring per land. Porsche kleedde het interieur rijkelijk 

aan met alcantara, dat ook de stuurwielrand bedekte. Voor de accentuering 

ging hetzelfde verfblik open als voor het uitwendige contrast, zodat je bijvoor-

beeld tegen oranje tellers en dito dashboardstrips zat aan te kijken. 

Wat weinigen weten, is dat Porsche in de Cayenne S Transsyberia niet alleen de 

GTS-motor met 405 pk hing, maar ook een vijftien procent kortere eindover-

brenging toepaste: 4,1:1. De keuze tussen een handgeschakelde zesbak en een 

Tiptronic S bleef gehandhaafd. Elke Transsyberia werd afgeleverd met luchtve-

ring, elektronisch geregelde schokdemping (PASM, Porsche Active Suspension 

Management) en automatische koppelverdeling tussen de voor- en achteras 

(PTM, Porsche Traction Management). Mochten de centrale differentieelsper 

en de lage gearing niet volstaan voor beoogde avonturen, dan bestelde je tegen 

meerprijs een schakelaar om de achterste steekassen in een starre verbinding 

te brengen. Ten slotte voorzag de fabriek standaard in dorpel-, brandstof-

tank- en verstevigde motorbescherming. Dat alles kostte in Duitsland, zonder 

opties, 77.558 euro. In welke landen de Cayenne S Transsyberia precies op het 

programma stond, is niet bekend, maar de meeste exemplaren verdwenen naar 

de Verenigde Staten. Momenteel genieten ze nog relatief weinig erkenning 

als collector’s items en bemachtig je een proper exemplaar voor minder dan 

veertig mille, dus doe er (als investering?) je voordeel mee. Wellicht helpt dit 

artikel een hype te ontketenen?
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Polycarbonaat ruiten

Uiteraard moesten de voertuigen een achter-
bank ontberen, maar ook interieurbekleding 
en geluidsisolatie schitterden door afwezig-
heid. Aluminium platen bedekten de vloer 
en de portieren kregen kunststof panelen 
met oranje RS-lussen om ze te openen. In de 
achterportieren en -klep kwamen polycar-
bonaat ruiten te zitten, om het bepaald niet 
geringe gewicht van meer dan 2,5 ton nog 
enigszins in toom te houden. Ten slotte kregen 
de Cayennes een afwijkende middenconsole 
en verhuisden de schakelaars van de chas-
sisinstellingen en de voorportierruiten naar 
een centrale plek in het dashboard. De sterk 
gemodifi ceerde kabelboom werd uitgerust 
met een hoofdstroomschakelaar annex totale-
resetknop en het ABS was uitschakelbaar, 
om ervoor te zorgen dat de auto zich bij hard 
remmen in zandduinen eff ectief kon ingraven 
en daarmee snel tot stoppen kwam. Onhandig 

voor de huidige eigenaren: de Cayennes S 
Transsyberia laten zich niet met behulp van 
Porsches reguliere diagnosesysteem uitlezen. 
Al die elementen vinden we tien jaar later 
nog steeds terug in de S TS 2625, een auto 
die op 19 mei 2005 zijn eerste kentekenre-
gistratie beleefde en tóch de kenmerken van 
de facelift-Cayenne (2007 en verder) draagt. 
Dat valt te verklaren uit het feit dat hij bij de 
fabriek als proefexemplaar diende voor de 
modelvernieuwing, voorafgaand aan een 
vergelijkbare rol voor de Transsyberia-serie. 
Merkwaardig genoeg kreeg hij pas in 2008 een 
FIA Technisch Paspoort voor Cross-Country 
Vehicles, Group T1, prototypes. Vier jaar 
daarna verkocht Porsche hem aan de Duitse 
endurance-rallyrijder Erik Brandenburg, die 
er actief mee aan het sporten sloeg. In 2014 
belandde de Cayenne in Nederland, nadat 
de huidige eigenaar bij Mark Wegh (Porsche 
Centrum Gelderland) een zoekopdracht 

voor zo’n Transsyberia had uitgezet. Ook nu 
werd de auto niet gespaard: een jaar later 
mocht hij zich, na een grondige aanpak van 
onderstel en carrosserie, bewijzen in de Safari 
Rally (zie het gelijknamige kader). Sinds 
2016 schittert de SUV weer in zijn originele 
livery van 2008, destijds verwijderd door Erik 
Brandenburg. Overigens bezit Mark Wegh 
ook zo’n Transsyberia, het exemplaar van 
Team Indonesia, dat uiteindelijk nooit in de 
rally verschenen is en slechts 5000 kilometer 
op het display toont. Een heel stuk minder 
dan de 59.000 kilometer die S TS 2625, maar 
qua historische waarde valt die laatste binnen 
Cayenne S Transsyberia-gelederen feitelijk 
niet te overtreff en. Of je zo’n unicum nu nog 
aan zware beproevingen als de Safari Rally 
moet onderwerpen, dat laten we graag aan de 
discussie over. 

Safari Rally

“Het voelde als Dakar,” blikt de eigenaar van de S TS 2625 terug op de Safari Rally, die hij in 2015 samen met zijn partner in de Cayenne reed. Geen snelheidsevenement, wel 

een memorabele reis voor hen beiden, met fascinerende ervaringen. “9000 kilometer door Zuid-Afrika, Namibië en Botswana, startend en eindigend in Kaapstad. Je weet niet 

wat je meemaakt. Douchen onder toezicht van giraffen, slapen op een zoutvlakte ter grootte van heel Nederland in Botswana, bij een kraakheldere hemel met vallende sterren. 

Toen we door een park reden, zagen we ineens een neushoorn met haar jongen oversteken. We dachten: ‘Laten we even stoppen, dan lopen ze voor onze auto langs en schieten 

we een foto.’ Nou, ze besloten achterom te gaan en ik kon nog net een kiekje nemen van de beesten in de buitenspiegel. In Namibië met zijn uitgestrekte savannes leek het 

wel alsof we op mars zaten. We werden totaal verliefd op dat landschap. Botswana viel ons qua mensen een beetje tegen: ze zijn er minder vriendelijk, waarschijnlijk doordat 

toerisme er niet zo’n belangrijke rol speelt. De diamantmijnen vormen daar een grotere inkomstenbron. Overigens hebben we ons nergens tijdens de reis ook maar één moment 

onveilig gevoeld.”

De Safari Rally, een initiatief van Classic Events (Bart/Timo Rietbergen), confronteerde de teams drie weken lang met trajecten van gemiddeld 700 kilometer per dag. “Voor ons 

reden genoeg om de harde Recaro-kuipen van de Cayenne tijdelijk te vervangen door gewone sportstoelen van hetzelfde merk,” zegt de eigenaar. “De auto was na aankoop al 

grondig nagekeken en nu lieten we nog een koelkast inbouwen. Hij sloeg al die 22 dagen - waaronder wel enkele rustdagen - geen slag verkeerd, er ging niets kapot en het aantal 

lekke banden bleef beperkt tot één. Waarschijnlijk zat de schroef die we ontdekten er zelfs al langer in en kwam hij er nu uit door het klapperen op wasborden en dergelijke. Met 

de luchtvering in de comfortstand bliezen we moeiteloos met 140 km/h over de gravelwegen. Hoewel snelheid geen rol speelde, kregen we wel een aantal regelmatigheidsetap-

pes voor de kiezen en daar moesten we toch aardig gas geven om op de onverharde ondergrond het gewenste gemiddelde te behalen. De airconditioning van de Cayenne kon 

zijn taak maar moeilijk aan. Als je ’s morgens met een koele auto vertrok, hield hij het wel vol, maar na een stop in de zon bleef het redelijk heet in de cabine. Je moet bedenken 

dat achterin de ramen niet meer opengaan, om even de warme lucht naar buiten te blazen.” Tsja, wil je ontberingen, dan krijg je ontberingen. 
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