
Not many people have an opportunity to work with a true great, but Cedric Selzer is one of those lucky ones. Cedric was 
Jim Clark’s race mechanic during the Scotsman’s Championship winning 1963 season. Although his time at Lotus was 
relatively brief, it was enough for Cedric to write a book about it, which offers the rest of us a look at the workings of the 
team from the unique insider point of view. Aleš Norský had a chance to have this exchange with Cedric in March. 
 
A.N. So, let me get this straight. In the spring of 1961 you decided to move from South Africa to England, guided 
by some vague prospect of working for Alfred Moss' British Racing Partnership (run in UDT Laystall guise that 
year) but the job never materialized. Eventually, you found employment at Ian Raby Racing, but got fired shortly 
afterwards, which enabled you to become a mechanic for the up-and-coming Jim Clark. All that within a space 
of several weeks. Can this story get any more strange? 
 
C.S. I was desperate to get into Formula 1, and England was the home 
of the industry. Stirling Moss and some of the other drivers came to 
South Africa to race late in 1960. I befriended Moss and even took him 
to a party. At the prize-giving ceremony, I asked him if he could write 
me a letter of recommendation for BRP, which was partially owned by 
his father. I still had some exams to complete in February 1961, so I 
was not able to leave South Africa until the beginning of March that 
year. When I arrived in England, my first stop was BRP in Highgate. I 
showed Tony Robinson, who ran the team, the letter that had been 
written by Moss. He said that unfortunately all the vacancies had been 
taken and there was no job for me. I was pretty despondent, but did 
not give up. My next stop was Bowmaker Yeoman, which was run by 
Reg Parnell, but soon I received a similar reply from Reg. Looking 
through Autosport magazine, I found an advert for a mechanic working 
for one of the Formula Junior teams. This turned out to be Ian Raby. I 
did travel with them to Vienna for the first race, and fortunately for me, 
was given the sack soon after returning to England. The Monaco 
Grand Prix was on the next week and things were now going in the 
right direction, although I didn’t realize it at the time. I came to Monaco. 
This was pretty easy, as I just had to jump on an aeroplane. At the 
time, my mother was staying with friends in Nice, so I now had a place 
to stay. My mother had just bought a car in Italy, and this meant I also 
had transport. After the Grand Prix, I just walked around the circuit and 
asked some of the mechanics where they go for a drink after the race. 
In those days, you could just wander about without any hindrance. I 
was told at Tip Top Bar. I went there that evening, and told everybody 
I was looking for a job. As it so happened, Lotus was short of a 
mechanic. The rest is history. 
 
In 1961, Clark got a couple of World Championship podiums, and late in the year took a string of local victories 
in South Africa. At that point of your career with Lotus, were you with him every step of the way, or was your 
time split between Clark and Innes Ireland and the other drivers? 
 
When I joined Lotus, the first race I did was the Belgian Grand Prix. The team was short of a mechanic on Jim Clark’s 
car...and there were only two of us per car at that stage. You will appreciate that as I was the new boy, I was more 
concerned with learning how things were done at Lotus, and also had to fit into a group of people I knew nothing about. 
I was fortunate to have David Lazenby as the number one mechanic, and he showed me around and was very patient 
with me. From the Belgian Grand Prix onwards, David and I looked after Jimmy’s car. Innes Ireland had his own team 
of mechanics. At the end of 1961, two cars were sent down to South Africa. One for Jimmy and the other for Trevor 
Taylor. Lazenby and I were the only ones who were sent out to look after these two cars. 
 
How obvious was it back then that Clark would become special? 
 
In 1961 Innes was the number one driver. However, it soon became obvious to me that there was some slight friction 
between him and Colin Chapman. I put this down to a conflict of characters. Halfway through the season, a lightweight 
Lotus 21 was built. This was given to Jim to drive. Chapman wanted Jimmy to be No.1 in the team, and towards the end 
of the season, we could see that there clearly was favouritism for Clark. Than we heard through the grapevine that Innes 
would be replaced by Taylor. This was after the US Grand Prix, and soon afterwards we had learnt that Trevor indeed 
would come in as the No.2 driver. But to answer your question: No, it was not obvious at first. From my perspective, he 
only started showing his true talent at the beginning of 1962. 
 



Colin Chapman was in his early thirties. Was he inspiring as an engineer? And how did he come across as a 
team boss? 
 
What a good question. He was like a demigod. Living in South Africa, I always dreamed of meeting him. Apart from being 
an outstanding engineer, he was the leader of people. And we would work day and night just to meet his objectives. 
Sometimes we were so exhausted we could hardly stand up. He would walk into the workshop and revitalize everyone. 
He had the attribute of recognizing one’s ability without that person recognizing it in themselves. You could also come 
to him with a modification proposal or any idea. He would accept it or reject it, but would always listen to you first. Like 
many other people who worked for him, I would never have a bad word to say against him. 
 
Then there was Monza, of course, and Clark's collision with von Trips. The world of motorsport was less 
sensitive to these tragedies than it is today, but it was a terrible day with so many spectators killed beside von 
Trips. When the dust settled, what was the atmosphere within the team and around the pitlane? And how close 
did Clark come to quitting the sport? 
 
I can remember Monza as if it was yesterday. You asked how close Clark was to quitting the sport. I do not know. Don’t 
forget there was a very tight bond between Colin Chapman and Jim Clark. What they spoke about, I have no idea. The 
first we knew anything about the accident was when both Clark and von Trips failed to come around. Jimmy then returned 
to the pits, looking completely shattered. He told us what happened. Someone came to me and told me that von Trips 
was okay. I relayed this to Jimmy, but of course this was not the case. At that stage, we did not know that about ten 
spectators had been killed. 
 
On to 1962. Clark won his first World Championship races and came close to challenging Graham Hill for the 
title. He also took several non-Championship wins. The factory team driver lineup was set with Trevor Taylor as 
Clark's teammate the whole year, but there was maybe some instability with the transition from Coventry-Climax 
four cylinder to the V8 and an occasional tryout of the BRM V8. What was your role in all this? 
 
In 1962 I looked after Trevor’s car. Our problem was not the engine, but the chassis. We were changing over from tubular 
frames to a monocoque construction...without knowing if it would even work. It was designed specifically around the 
Climax 24-valve engine. The BRM engine was a backup for the tubular Lotus 24, until the second Lotus 25 was built. 
The BRM 24-valve was known as the dog, and we could not wait for it to be sold away. 
 
The season finale that year happened to be the very first World Championship race in your home country of 
South Africa. 
 
I do remember that race well. How could one forget when we have just lost the World Championship! This was the first 
race where the cars were actually weighted. There were four of us mechanics and we had three cars. One of them was 
a light-weight, with smaller oil tank and maybe some of the skins were thinner...I am not sure of the skins, though. There 
was a worry that this car would be under 450 kg, and we had a tin of extra oil as stand by. It turned out to be very slightly 
overweight, in any case. On the starting grid Jimmy was on pole position in it, Trevor I think was 7th (9th) and broke 
down after few laps with gearbox problems. They both drove a carburetor car, as there were endless problems with the 
fuel-injection system on the other car. At the start, Jimmy shot into the lead. As he passed the pits he had a lead of about 
2 to 3 seconds. He told me afterwards that when he looked in the mirrors and could not see anyone, he thought that 
there must have been a massive shunt. At about half-distance Jimmy led by nearly 30 seconds! I think I might have been 
the first to recognise the beginning of the end. I thought I saw a slight trace of smoke, but no one else said anything, so 
I kept quiet. The next lap it was pretty obvious, and we both know how it ended. At the time the problem was diagnosed 
as an oil gallery plug that had come loose. Thinking back later on, I realised that this could not have been the case. It 
was a broken scavenge pump drive. If it were a plug, there would have been a jet of oil coming out of the engine base 
and it would have emptied quicker. Instead, the back of the car was covered in oil. This was due to the sump being filled 
and blowing the oil out of the rear main seal. 
 
Then in 1963 Clark put together the most dominant season of his career, taking seven wins from ten races, two 
other podiums...and one unlucky 8th place in Monaco, where gearbox troubles prevented him from winning. 
There also was his usual share of non-Championship victories. At that time you and Clark were working very 
close together. It obviously went rather well? 
 
1963 was a cracking season. Monaco was unfortunate. We used ZF transaxle units. These were modified from 4 speed 
to 5 speed, which was detrimental to the gearbox. Jimmy retired when it selected two gears at once. The ZF box was 
the Achilles Heel of the car. The 2nd place at the Nürburgring was due to a faulty spark plug from a new pack. I still kick 
myself for this, as I should have checked the plugs beforehand. The 3rd at Watkins Glen was due to a faulty battery. We 
had to change this on the line after the start, causing Jim to lose an entire lap. If only hindsight was foresight!!! We should 



have won nine World Championship races that year. Jimmy somehow took all the aggravation in his stride. It was part 
of motor racing. You go from a high to a low. Second place was not acceptable. 
 
Do you have any special memories of Spa-Francorchamps, where after Graham Hill retired, Clark was on his 
way to lap the remaining field on the old 14 km circuit, before deciding to relax a bit and settle for winning the 
race by nearly five minutes? It is almost an unconceivable thought today. 
 
Two memorable things about Spa. The rain and Jimmy winning by 4 minutes and 54 seconds. He did not lap Bruce 
McLaren who came in second. As we worked at Stavelot, we used to drive the cars to the pits that were on the other 
side of the circuit, and back again after the practice sessions. This meant that every day we could do a full lap in a F1 
car. After one of the practice sessions, it rained so hard that you could barely see the front wheels of the car. One of the 
other mechanics in Trevor’s car and I decided to stop until the deluge passed by. When we eventually arrived late at the 
garage in Stavelot, Chapman went ballistic and said none of us were allowed to drive the cars ever again. This lasted 
until the next day...when we were behind the wheel again. 
 
I understand that you did not travel to Indianapolis, where Clark (in his debut) led for 28 laps and perhaps should 
have won the race. But were you, in any way, involved with the Lotus 29 car at the factory? 
 
We had an Indy Team and a F1 Team at Lotus. But we all worked on the 29. In my book, there is a picture of me standing 
next to the prototype 29, talking to Colin Chapman. Before the Monaco Grand Prix he offered me a trip to Indy to watch 
the race and not do any work...if we win the race. I did not believe him at the time, and as I said above, the gearbox 
broke in the race anyhow. In fact, I would have declined his offer in any case as this would have broken up the 
camaraderie of the team. 
 
Come to think of it, I am not even sure whether there were any special World Championship trophies presented 
to the team and driver back then. Do you have any personal memento from that particular season? 
 
Yes I do. A tankard from the GP Drivers Association presented by (then its chairman) Jo Bonnier and an engraved stop 
watch from Jim Clark. I still have these two. I also received a Ford Cortina GT from Colin Chapman, which I since sold. 
 
And 1964 was the last year you worked with Clark. Another title just slipped through his fingers, and you decided 
to quit not only Lotus, but Formula 1 altogether. Why? 
 
Why I left Lotus I do not want to discuss. There were many reasons. 
 
Before you left, did you have time to get your hands on the modified Lotus 32B, which the team took down 
under for the upcoming Tasman Cup in January 1965? 
 
No, the 32B was after my time at Lotus... 
 
Often, much is said about the importance of a relationship between the driver and his race mechanic. Stirling 
Moss and Alf Francis or A.J. Foyt and George Bignotti are being quoted as perhaps the two prime examples 
from your era. How would you rate your connection with Clark? 
 
The relationship that mattered was between Jimmy and Colin. A lot has been written about it. One had to understand 
Jim Clark’s character. 
 
So, what have you been up to for the past 55 years? 
 
For a short while, I was a partner with Ian Walker Racing, who was close friend of Chapman and used Lotus cars. Then 
I worked on Lola cars, including at Le Mans, Sebring and 9-Hours Kyalami, with drivers like Ulf Norinder, Mike De Udy, 
or Jackie Epstein. I did a full season with Norinder and Lola in Formula 5000. Also designed my own little sportscar 
called Nerus Silhouette for the Formula F100 series, and the car was 2nd in both years of the Championship (1970-
1971). After that, I ran a workshop for a Mercedes-Benz agency, which led to partnership with Roger Edwards Motors, 
restoring, tuning and selling old Mercedes-Benz cars. We also specialized in the pagoda roof (Mercedes SL) sports cars. 
All the way through I was buying old racing cars, either restoring or selling them off. Also had clients who owned old 
Lotuses come to me from time to time. I had few historic Lotuses in my own collection, which friends drove in events 
such as Goodwood, Laguna Seca, Silverstone, and so on. Eventually...sold them all. I also spent 15 years offshore yacht 
racing earlier on. I had a 26-foot racing boat for one year, but found it too expensive to maintain. It was a lot cheaper 
sailing with other people’s yachts. I retired eight years ago and wrote a book, as you know. Now I spend some of my 
time restoring old aircraft as volunteer. 
 



Did you continue to follow Formula 1, or was that a closed chapter for you? 
 
This was a closed chapter for me, although I went to the Dutch Grand Prix in 1965. We had friends who lived near 
Zandvoort, and at the circuit there was no trouble getting into the pits. I was still involved with motor racing until 1972 
with the FF100 car. It cost a fortune to build and run, and I finally had enough. I could not afford it. I did not follow any 
motor racing until 1980, when a friend who had a helicopter, flew me to the British Grand Prix. I spent most of the time 
in the Lotus pits. When we left I said to myself that I can handle this without getting addicted again. A few years later, I 
got involved with historic car racing when a friend persuaded me to buy Lotus 23 as a joint venture. I still like historic 
races and go to major events. The last World Championship race I attended was the British GP this past summer. 
 
Are you a member of the British Racing Drivers Club? 
 
Yes, I am a member of the BRDC. 
 
Where were you on 7 April 1968 and how do you remember that day? 
 
I was at home and had just turned on the BBC news. In those days they started the broadcast with a photograph of the 
headline news. I immediately feared the worst. 
 
Is it true that Juan Manuel Fangio told you once that he considered Jim Clark to be the best Formula 1 driver 
ever? I don't know if anyone can get better tribute than that, but I am pretty sure that you agree with it? 
 
Yes, he did say to me that in his opinion Jimmy was the greatest driver. There is no better accolade than that. And I do 
share that opinion. 
 
Where and when did you have the chance to meet the Maestro? 
 
I did meet Fangio once, when I was a guest at a cocktail party for him at Angoulême in France. It was about 1985. 
 
Since your time, a number of South Africans became very successful in F1, Gordon Murray, Jody Scheckter 
and Rory Byrne right there at the very top. Any special feelings about that? 
 
Although I am now a true Brit, one never forgets one’s roots. I am proud of all South Africans who have made a name 
for themselves, especially in motorsport. 
 

Of course, there is a lot more in your book. Is that something 
you always wanted to do but did not have time for until 
retirement, or was it more of a spur of the moment project? 
 
I only thought of writing a book about ten years ago. There was 
nothing written about life in F1 during the early 1960s. You can 
read results and race reports, but no background stories. Finding 
a publisher who would not charge a fortune was proving difficult, 
so I decided to pay for all the publishing and printing myself and 
donate all the proceeds to Marie Curie Cancer Care. 
 
Prost or Senna? 
 
I presume you mean to choose between the two. I choose Senna. 
The first time I saw him race was in FF2000 at Silverstone. He had 
a lead of about 300 metres as if he was in a different race 
altogether. I was told that he was Ayrton da Silva. I said right there 
that I have never heard of him, but would bet he will be a World 
Champion one day. I met him later when he joined Lotus. 
 
And did I forget to ask anything? 
 
Not sure if I understand this question, but one tale that has not 
been said comes from that 1962 race in East London. We just lost 
the World Championship, but to add insult to injury, later in the 
evening Innes Ireland threw himself onto the roof of our loan car. 
Ford Motor Company were good enough to lend it to us 



mechanics, so we could move around easily, but they expected to get it back without a scratch! I presume Innes has 
had a few drinks and simply fell off a terrace. There was no malicious intent...just pure devilment. As it were, we were 
presented with a bill for the repairs, which was equal to our week’s wages! Fortunately, months later this was reimbursed. 
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Ne mnoho lidí dostane příležitost spolupracovat s opravdovým velikánem, ale Cedric Selzer jedním z takových šťastlivců 
je. Byl totiž závodním mechanikem Jim Clarka, když tento Skot v roce 1963 vyhrál titul mistra světa. Přestože jeho čas 
ve stáji Lotus byl poměrně krátký, stačilo to k tomu, aby o tom Cedric napsal knihu, která nám umožňuje nahlédnout do 
zákulisí týmu z unikátní pozice vnitřního pohledu. V březnu Cedric poskytl Aleši Norskému možnost pro následující 
rozhovor. 
 
A.N. Takže, abych to shrnul. Na jaře roku 1961 jste se na základě nejasné vize zaměstnání u týmu British Racing 
Partnership (v tom roce pod hlavičkou UDT Laystall) rozhodl přestěhovat z Jižní Afriky do Anglie. Šéfem týmu 
byl Alfred Moss, ale žádná pozice se tam pro Vás nenašla. Časem jste se uchytil ve stáji Ian Raby Racing, odkud 
Vás ale brzy vyhodili, což Vám umožnilo stát se mechanikem pro stoupající hvězdu, kterou tehdy Jim Clark byl. 
To všechno v rozmezí několika týdnů. Může tato historka být ještě bláznivější? 
 
C.S. Toužil jsem dostat se do Formule 1 a Anglie byla jejím domovem. Koncem roku 1960 v Jižní Africe závodil Striling 
Moss a pár dalších pilotů. S Mossem jsem se docela sblížil a pozval jsem ho na jednu oslavu. Při předávání cen jsem 
se ho zeptal, jestli by mi nenapsal doporučení pro BRP, kde byl částečným vlastníkem jeho otec. V únoru 1961 jsem 
ještě potřeboval dodělat nějaké zkoušky, takže do Anglie jsem se dostal až v březnu. Šel jsem rovnou do dílen BRP v 
Highgate. Tým tehdy vedl Tony Robinson, kterému jsem taky ukázal ten dopis, který mi napsal Moss. Ale jenom mi řekl, 
že bohužel pro mě nemají žádné volné místo. Byla to pro mě docela rána, ale nevzdával jsem se a šel to zkusit do 
Bowmaker Yeoman, který vedl Reg Parnell, ale ten mi brzy dal stejnou odpověď. V časopise Autosport jsem pak narazil 
na inzerát, ve kterém hledali mechanika pro tým ve Formuli Junior. Vyklubal se z toho Ian Raby. Hned jsem s nimi jel na 
první závod do Vídně, ale brzy po návratu do Anglie mi dali vyhazov, což bylo štěstí. Další víkend se jela velká cena 
Monaka a aniž bych si to v té době uvědomoval, věci se daly do pohybu správným směrem. Hopnul jsem do letadla a 
dostal se do Monaka. Moje máma zrovna byla na návštěvě u známých v Nice, takže jsem měl zajištěno ubytování. Navíc 
si v Itálii koupila nové auto, což znamenalo, že jsem měl k dispozici i vůz. Po závodě jsem se procházel po trati a ptal 
se různých mechaniků, kde po práci chodívají na skleničku. Tehdy bylo možné se jenom tak potulovat po place bez 
nějakých zábran. Většinou říkali Tip Top Bar, tak jsem tam večer zašel a každému, koho jsem potkal jsem dal vědět, že 
hledám práci mechanika. A ukázalo se, že u Lotusu zrovna jednoho potřebovali. Zbytek je historie.  
 
V roce 1961 se Clark v mistrovství světa párkrát postavil na stupně vítězů a v závěru roku vyhrál šňůru místních 
závodů v Jižní Africe. Doprovázel jste ho po celou dobu, nebo jste byl jako nováček v týmu k ruce i ostatním 
pilotům, mezi které patřil hlavně Innes Ireland? 
 
Můj první závod byla velká cena Belgie. Týmu chyběl mechanik pro Clarkovo auto...tehdy jsme byli dva na každý vůz. 
Jistě chápeš, že jako nováček jsem se hlavně snažil pochytit, jak to u Lotusu chodí a taky jsem potřeboval zapadnout 
mezi lidi, které jsem vůbec neznal. Můj hlavní mechanik byl David Lazenby a ten mě všude provedl a naštěstí se mnou 
měl svatou trpělivost. Spolu jsme se starali o o Jimův vůz. Innes Ireland měl svoje vlastní mechaniky. Na konci roku 
1961 byly dva vozy transportovány do Jižní Afriky, Jeden pro Jimmyho a druhý pro Trevor Taylora. Lazenby a já jsme 
byli jediní, kdo tam jel se postarat o obě ty auta. 
 
Bylo už tehdy zřejmé, jak vyjímečným pilotem se Clark stane? 
 
Týmovou jedničkou v roce 1961 byl Innes. Brzy jsem si ale všimnul, že mezi ním a Chapmanem je určité napětí, které 
bych přisoudil odlišnosti povah. V polovině sezony byl dokončen nový odlehčený Lotus 21 a dostal ho Jim. Chapman 
chtěl Jimmyho jako týmovou jedničku a ke konci sezony už bylo jasně vidět, že Clarka upřednostňuje. Pak se začalo 
proslýchat, že Innese nahradí Taylor. To bylo po velké ceně USA a brzy bylo potvrzeno, že Trevor opravdu nastoupí 
jako týmová dvojka. Ale abych odpověděl na otázku: Ne, nebylo to úplně zřejmé. Z mého pohledu se jeho opravdové 
kvality začaly projevovat až začátkem roku 1962. 
 
Colin Chapman byl mladík, kterému bylo málo přes 30. Byl pro Vás jako inženýr inspirací? A jak se projevoval 
jako šéf týmu? 
 
Dobrá otázka. Byl jako polobůh. Když jsem žil v Jižní Africe, vždycky jsem snil o tom se ním setkat. Kromě toho, že byl 
vyjímečný jako inženýr, byl to rozený předák, za kterým lidi šli. Pracovali jsme ve dne v noci, jenom abychom uspokojili 
jeho požadavky. Občas už jsme jen ztěží stáli na nohou, ale když přišel do dílny, všem to dodalo novou energii. Měl 



schopnost rozpoznat v člověku jeho nejsilnější schonosti, aniž by si to ten člověk sám uvědomoval. Taky bylo možné za 
ním kdykoli zajít s nějakou myšlenkou nebo nápadem. Buď s tím souhlasil, nebo ne, ale vždycky si nejdříve všechno 
vyslechl. Jako mnoho dalších, kteří s ním pracovali, nikdy bych o něm neřekl křivé slovo. 
 
Ke konci roku samozřejmě přišla Monza a Clarkova kolize s von Tripsem. Svět motoristického sportu tehdy byl 
proti tragédiím více obrněný než dnes, přesto ale šlo o opravdu černý den, kdy vedle von Tripse zemřela i řada 
diváků. Jaká byla v týmu a všeobecně v boxech atmosféra? A jak vážně Clark uvažoval o ukončení závodní 
kariéry? 
 
Pamatuju si na to, jako by to bylo včera. Ptáš se nakolik Clark zvažoval odchod z motorsportu. Nemám tušení. 
Nezapomínej, že mezi Chapmanem a Clarkem bylo opravdu silné pouto. Nikdo neví, o čem spolu tehdy mluvili. Že se 
něco stalo bylo napoprvé zřejmé, když Clark a von Trips neprojeli startovní rovinkou s ostatními. Jimmy se pak objevil v 
boxech a byl naprosto zdrcen. Popsal nám, co se stalo. Pak přišel někdo jiný s tím, že von Trips bude v pořádku. Řekl 
jsem to Jimmymu, ale samozřejmě se ukázalo, že to nebyla pravda. V té chvíli jsme vůbec nevěděli, že zemřelo i kolem 
desítky diváků. 
 
Pak přišel rok 1962. Clark vyhrál svoje první mistrovské závody a Graham Hill v něm měl nejvážnějšího soupeře 
na titul. Vyhrál taky několik nemistrovských závodů. V týmu panovala stabilita, Trevor Taylor byl Clarkovi 
týmovým kolegou po celý rok a jediné, co mohlo trochu narušit úplnou pohodu byl přechod ze čtyřválců 
Coventry-Climax na jejich motory V8 a občasné testování osmiválců BRM. Jaká byla v tom všem Vaše role? 
 
V tom roce jsem pracoval s Trevorovým vozem. Našim problémem nebyl motor, ale šasi. Přecházeli jsme z trubkové 
konstrukce na monokok...aniž bychom si byli jistí, že to vůbec bude fungovat. Bylo to postaveno na míru kolem 24 
ventilového motoru Climax. BRM jsme měli jako zálohu pro trubkový Lotus 24, do té doby, než byl dokončen druhý 
model 25. Čtyřiadvacetiventilové BRM byla šunka a nemohli jsme se dočkat, až se ho zbavíme. 
 
Finále se ten rok odehrávalo ve tvé domovině a byl to historicky první závod mistrovství světa v Jižní Africe. 
 
Dobře si na ten závod pamatuju. Jak bych mohl zapomenout, když jsme tam prošvihli titul mistra světa? Byl to vůbec 
první závod, kde se opravdu vážila auta. Byli jsme tam čtyři mechanici na tři auta. Jedno z nich byl odlehčený model s 
menší nádrží oleje a tenčími plechy...s těmi plechy si ale nejsem jistý. Měli jsme obavy, že tahle kára bude mít pod 450 
kg a připravili jsme si pro ten případ extra plechovku oleje. Nakonec mělo trochu nadváhu. Jimmy s ním startoval z pole 
position, mám dojem, že Trevor byl sedmý (devátý) a stejně dost brzy odpadl s rozbitou převodovkou. Oba měli v autě 
karburátor, protože s agregátem vstřikování byly věčně problémy. Hned po startu šel Jimmy do čela a už po prvním kole 
měl náskok dvě nebo tři vteřiny. Později mi řekl, že když tak brzy po startu všichni zmizeli z jeho zpětných zrcátek, myslel 



si, že za ním došlo k hromadné havárii. V polovině závodu už vedl o nějakých 30 vteřin! Myslím, že jsem dost možná 
byl prvním, kdo zaregistroval začátek konce. Zdálo se mi, že za vozem vidím proužek dýmu, ale nikdo jiný nic neříkal, 
tak jsem mlčel taky. Jenže v dalším kole už to bylo velmi zřejmé a oba víme, jak do dopadlo. Tehdy jsme dospěli k 
závěru, že to byla uvolněná zátka v olejové nárdži. Když jsem o tom ale uvažoval později, došlo mi, že to tak nemohlo 
být. Pravou příčinou bylo čistící čerpadlo. Pokud by to byla zátka, olej by vytékal rovnou z báze motoru a vyprázdnil by 
se rychleji. Místo toho, celá záď vozu byla pokryta olejem, protože jímka se pomalu přeplnila, až se olej začal tlačit přes 
těsnění bloku. 
 
V roce 1963 předvedl Clark svou nejdominantnější sezonu, sedm vítězství a další dvoje stupně vítězů z deseti 
závodů...plus nešťastné osmé místo v Monaku, kde mu výhru znemožnila porucha převodovky. K tomu 
samozřejmě obvyklá porce vítězství v nemistrovských závodech. V tom roce jste už s Clarkem spolupracoval 
velmi úzce a zdá se, že to docela klapalo? 
 
Sezona 1963 jela jako po másle. Monako byla smůla. Používali jsme převodový systém transaxle ZF, které byly 
přestavěny ze čtyř rychlostních stupňů na pět, což ale v převodech dělalo binec a Jim musel odstoupit, když se tam 
zasunuly dvě rychlosti najednou. Ta krabice ZF byla achilovou patou celého vozu. Druhé místo na Nürburgringu zavinila 
vadná svíčka z nového balení. Dodnes se tluču do hlavy, proč jsem to tenkrát neprezkoušel. A třetí místo ve Watkins 
Glen, to byla špatná baterie, kterou jsme museli měnit rovnou na startovní čáře a Jim tak ztratil celé jedno kolo. Jo, 
kdyby tak člověk měl křišťálovou kouli!!! Mohli jsme ten rok v mistrovství světa vyhrát devět závodů. Jimmy to bral docela 
s nadhledem, bylo to všechno součástí závodění. Jednou jsi dole a jindy nahoře. Druhé místo pro nás byla prohra. 
 
Máte nějaké konkrétní vzpomínky na Spa-Francorchamps, kde potom co odstoupil Graham Hill, měl Clark na 
starém 14 km dlouhém okruhu reálnou příležitost předjet všechny ostatní soupeře o kolo, než se rozhodl trochu 
ubrat a spokojit se s výhrou o necelých pět minut? Dnes je něco takového vpodstatě nepředstavitelné. 
 
Ze Spa mám dvě vyjímečné vzpomínky. Déšť a Jimmyho vítězství o 4 minuty a 54 vteřin. Jediným, koho nepředjel o 
kolo byl Bruce McLaren, který dojel druhý. Měli jsme tam dílny ve Stavelot a závodní garáže byly na druhé straně okruhu.  
Což znamenalo, že jsme si každý den při přemisťování na tréningy a zpátky objeli celé jedno kolo ve voze F1. Po jednom 
tréningu se tak rozpršelo, že já a jeden můj kolega jsme raději zastavili a počkali až to přejde...skoro nešlo ani vidět na 
přední kola. Když jsme konečně se zpožděním dorazili zpátky do dílny u Stavelot, Chapman se mohl zbláznit a jednou 
pro vždy nám zakázal jezdit v závodních autech. Což trvalo jenom do dalšího dne...kdy jsme se znovu posadili za volant. 
 
Pokud vím, nejel jste do Indianapolis, kde Clark (při svém debutu) vedl 28 kol a dost možná měl vyhrát i závod. 
Podílel jste se ale nějak na přípravě jeho vozu Lotus 29? 
 
Byli jsme rozdělení na tým Indy a tým F1. Ale na devětadvacítce jsme se podíleli všichni. V mojí knize je fotka, kde 
mluvím s Chapmanem, když stojíme vedle modelu 29. Před Monakem mi nabídnul, že mě do Indy vezme jako diváka a 
nebudu muset nic dělat...pokud vyhrajeme ten závod. Sice jsem mu moc nevěřil a jak jsem už říkal, v závodě odešla 
převodovka a tím to stejně padlo. Po pravdě řečeno, takovou nabídku bych stejně nepřijal, protože by to narušilo 
kamarádskou atmosféru v týmu. 
 
Vlastně ani nevím, jestli tenkrát týmy a piloti dostávali speciální trofeje za vítězství v mistrovsví světa. Máte vy 
sám z toho roku nějakou osobní památku? 
 
Ano mám. Korbel od asociace pilotů (GPDA), který mi předal (tehdejší předseda) Jo Bonnier a chronometr s věnováním 
od Jim Clarka. Ty dvě věcičky pořád mám. Taky jsem od Chapmana dostal Ford Cortina GT, ale ten jsem už před časem 
prodal. 
 
Rok 1964 byl posledním, kdy jste spolupracoval s Clarkem. Další titul mu proklouzl mezi prsty, a Vy jste se 
rozhodl odejít nejen od Lotusu, ale z Formule 1 vůbec. Proč? 
 
O tom nechci mluvit. Ale důvodů bylo víc. 
 
Než jste odešel, měl jste možnost pracovat i na modelu Lotus 32B, se kterým tým odcestoval k protinožcům pro 
nadcházející Tasmánský Pohár v lednu 1965? 
 
Ne, 32B vzniknul až po mém odchodu. 
 
Často se mluví o tom, jak důležitá je spolupráce pilota s jeho mechanikem. Stirling Moss a Alf Francis nebo A.J. 
Foyt a George Bignotti jsou citováni jako dva zřejmě hlavní příklady z doby, kdy jste působil i Vy. Jak v tomto 
směru hodnotíte Váš vztah s Clarkem? 
 



Jediný vztah, na kterém záleželo, byl mezi Jimmym a Colinem. Bylo důležité pochopit Clarkovu povahu. 
 
Takže, co jste vlastně těch posledních 55 let dělal? 
 
Na chvíli jsem se spojil s Ian Walker Racing. Byli s Chapmanem dobří přátelé a používal vozy Lotus. Pak jsem pracoval 
s modely Lola, včetně na Le Mans, v Sebringu a 9 Hodin v Kyalami, s piloty jako Ulf Norinder, Mike De Udy, nebo Jackie 
Epstein. S Lolou a Norinderem jsem prodělal i celou sezonu ve Formuli 5000. Pak jsem navrhl svůj vlastní minisporťák 
jménem Nerus Silhouette do série Formule F100 a naše auto skončilo druhé v obou ročnících šampionátu (1970-1971). 
Potom jsem vedl dílnu pro zástupce Mercedes-Benz, což vedlo ke spolupráci s Roger Edwards Motors, kde jsme 
restaurovali, vylaďovali a prodávali staré Mercedesky. Specializovali jsme se na auta Mercedes SL, s takzvanou pagoda 
střechou. Taky mě čas od času kontaktovali klienti, kteří vlastnili Lotusy. Pár jsem jich měl ve vlastní sbírce a mí přátelé 
s nimi jezdili po historických podnicích v Goowood, Laguna Seca, Silverstone, a tak podobně. Postupně jsem je všechny 
rozprodal. Před tím jsem 15 let závodil na jachtách. Měl jsem osmimetrovou závodní loď, ale jenom jeden rok, protože 
údržba se opravdu prodražovala. Bylo pro mě mnohem levnější závodit s jachtami jiných lidí. Před osmi lety jsem odešel 
do důchodu, a jak sám víš, napsal jsem knihu. Teď se bavím restaurováním starých letadel, bez nároků na honorář. 
 
Sledoval jste Formuli 1 i nadále, nebo to pro Vás byla uzavřená kapitola? 
 
Byla to uzavřená kapitola. I když v roce 1965 jsem ještě navštívil velkou cenu Holandska. Poblíž Zandvoort žili jedni naši 
známí a na trati jsem neměl problém se volně pohybovat v boxech. S tím vozem FF100 jsem byl v motorsportu aktivní 
až do roku 1972. Ale stálo majlant to postavit a udržovat, tak jsem toho začal mít plné zuby. Prostě jsem na to neměl. 
Až do roku 1980 jsem pak žádné závody nesledoval vůbec, když mě kamarád vzal svojí helikoptérou na Britskou GP. 
Většinu času jsem zase strávil v boxech Lotusu. Při cestě domů jsem si řekl, že už nebudu mít problém se k závodům 
vrátit, aniž by se z toho zase stala posedlost. Po pár letech jsem se zapojil do historických závodů, když mě další kámoš 
přesvědčil, abychom si napůl koupili Lotus 23. Historické závody mám rád pořád a na významnější podniky jezdím stále. 
Poslední závod mistrovství světa, který jsem navštívil, byla britská GP loni v létě. 
 
Jste členem britského klubu závodních jezdců (BRDC)? 
 
Ano, jsem. 
 
Kde jste byl 7 dubna 1968 a jak si na ten den pamatujete? 
 
Byl jsem doma a zrovna jsem si pustil televizní zprávy BBC. V těch dobách začínali obrázkem hlavních novinových 
titulků. Hned jsem se obával toho nejhoršího. 
 
Opravdu Vám Juan Manuel Fangio jednou řekl, že podle jeho názoru byl Jim Clark nejlepším pilotem Formule 1 
všech dob? Nevím sice, jestli někdo může dostat vyšší ocenění, jsem si ale vcelku jistý, že s tím názorem 
souhlasíte? 
 
Ano, opravdu mi řekl, že podle jeho názoru byl Jimmy nejlepší. V tomto 
směru není větší pocty a já samozřejmě ten názor sdílím. 
 
Kdy a kde jste měl možnost se s Maestrem setkat? 
 
Setkal jsem se s ním jen jednou na večírku na jeho počest, ve 
francouzském Angoulême. Bylo to kolem roku 1985. 
 
Od Vašich časů ve Formuli 1 uspělo více Jihoafričanů. Gordon 
Murray, Jody Scheckter a Rory Byrne dosáhli úplného vrcholu. 
Znamená to pro Vás něco? 
 
Ačkoli jsem teď už stoprocentní Brit, nikdy nezapomínám na svoje kořeny. 
Jsem hrdý na všechny Jihoafričany, kteří něčeho dosáhli, v motorsportu 
především. 
 
Monoho dalších detailů a informací je samozřejmě ve Vaší knize. Bylo 
to něco, co jste vždycky plánoval ale našel čas až v důchodu, nebo se 
jednalo o spíše náhlé rozhodnutí? 
 
Napadlo mě to tak před deseti lety. Kromě výsledků a reportáží nic ohledně 
života ve Formuli 1 ze začátku 60 let nebylo napsáno. Prostě žádné 



zákulisní historky. Najít vydavatele, který by mě nesedřel z kůže, se ukázalo jako zásadní problém, tak jsem se nakonec 
rozhodl publikaci a výtisk uhradit sám a věnovat výtěžek organizaci Marie Curie Cancer Care. 
 
Prost nebo Senna? 
 
Předpokládám, že po mě chceš, abych vybral jednoho z těch dvou. Takže pro mě to je Senna. Poprvé jsem ho viděl v 
FF2000 na Silverstone. Vedl o nějakých 300 metrů, jako by jel v úplně jiném závodě. Bylo mi řečeno, že to je Ayrton da 
Silva. Hned tehdy jsem prohlásil, že jsem o něm sice v životě neslyšel, ale vsadím se, že jednoho dne bude mistrem 
světa. Později jsem se s ním setkal, když přešel k Lotusu. 
 
A nezapoměl jsem se na něco zeptat? 
 
Nejsem si jistý, jestli téhle otázce rozumím, ale jedna příhoda, o které jsme nemluvili, se týká znovu toho závodu v East 
London. Nejen že jsme zrovna prohráli bitvu o titul, aby toho nebylo málo, tak se nám večer Innes Ireland zřítil na střechu 
vypůjčeného auta. Lidi od Fordu ho nám mechanikům dali k dispozici, ať se můžeme jednoduše přemisťovat sem a tam, 
ale taky čekali, že jim ho vrátíme bez jediného škrábnutí! Myslím si, že Innes v sobě už měl pár kalíšků a jednoduše 
spadl z terasy rovnou na naše auto. Žádný zlý úmysl...jenom obyčejné bláznovství. V každém případě jsme museli 
zaplatit škodu, a ta se rovnala našemu týdennímu platu! Naštěstí jsme po několika měsících ty peníze dostali zpátky. 
 


