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Colofon
Contact redactie: redactieclubblad@oto-oirschot.nl
Redactieleden: Arthur de Vries, Henk Tenger, Ilse Wouters, Jan van 
Tiggelen, Monique Meijer en Walfred Smulders. 

Aansprakelijkheid: Alle publicaties geschieden buiten de 
verantwoordelijkheid van de redactie, tenzij anders vermeld. De 
redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, in te korten 
en/of te wijzigen. De redactie is niet aansprakelijk voor de juistheid en 
in-houd van advertenties.

Clubinformatie: website: http://www.oto-oirschot.nl
De vereniging Old-Timers Oirschot is opgericht in 1997 en 
opgenomen in het verenigingsregister van de KvK nr. 40241072

Voorwaarden lidmaatschap: 
1. U bezit een auto van minimaal 20 jaar oud en u woont in Oirschot 
of een direct daaraan grenzende gemeente.
2. Contributie; De contributie is bepaald op € 30,- per jaar. 
3. Wachtlijst; Indien de vereniging op het moment van uw aanmelding 
uit 125 leden of meer bestaat komt u op een wachtlijst.
4. Ledenadministratie Old-Timers Oirschot; p/a Tom Meerstadt 
Castaert 71 5688 PJ Oirschot E-mail: tom@meerstadt.eu

Doelstellingen van de club: De vereniging stelt zich ten doel het 
in standhouden en het berijden van automobielen die ouder zijn 
dan twintig jaar en in het bezit zijn van de leden. Zij beschouwt 
deze automobielen als onderdeel van het cultureel erfgoed en wil 
dit ook uitdragen, met name binnen de Gemeente Oirschot. De 
vereniging tracht haar doelen te bereiken door a) het organiseren van 
bijeenkomsten waarop leden kennis kunnen uitwisselen aangaande 
het in standhouden van de automobielen; b) het organiseren van 
bijeenkomsten waarop tourritten worden gemaakt; c) het organiseren 
van bijeenkomsten die een bijdrage leveren aan het culturele leven 
van de Gemeente Oirschot; d) het deelnemen aan activiteiten die 
de gestelde doelstellingen ondersteunen; e) het in eigendom of in 
huur verwerven van onroerende zaken ten behoeve van de stalling 
en/of restauratie van automobielen van twintig jaar of ouder; f) het 
benutten van alle overige haar ten dienste staande middelen.

Adverteren/sponsoren: Wilt u ons ook steunen middels een 
advertentie neem dan contact op met de redactie.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door drukkerij Lankhorst te Rijen. 
www.drukkerijlankhorstrijen.nl

Oirschot, april 2022
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Hallo leden,

De eerste activiteiten dit jaar hebben alweer plaatsgevonden en we hopen dat ook onze vergaderingen weer doorgang kunnen gaan vinden. Een nieuw jaar 
vol hoop, feestgedruis en energie. Tijd om eens stil te staan bij de afgelopen 25 jaar en een doorkijk te maken naar de toekomst. De afgelopen maanden 
heb ik met veel mensen gesproken. Dan komt toch regelmatig de discussie voorbij ‘wat is een oldtimer’? En hoe kijken we hiernaar als club? Dan is voor mij 
het antwoord simpel. Als je auto ouder is dan 20 jaar mag je lid worden. Dat betekent dat de eerste Fiat Panda’s en Toyota Yarissen eraan zitten te komen! 
Een vriendin van mij is ineens haar auto anders gaan waarderen door deze constatering: ze rijdt nu immers een echte youngtimer. 

Tijd voor veranderingen. De afgelopen 25 jaar hebben we als club veelal hetzelfde gefunctioneerd. We zullen komend jaar gaan nadenken wat willen we nu 
als club. Onze wachtlijst raakt steeds voller. Wat willen we hiermee? De contributie? De leeftijd van je auto waarmee je lid mag worden? Hoe willen we de 
ritten invullen? Komt er een extra commissie voor meer uitdagendere ritten? Komt er een commissie voor youngtimers? 

Al deze vragen en waarschijnlijk nog veel meer zijn onderwerpen die wij met elkaar moeten gaan bespreken. Zodat we weloverwogen verdergaan. Ik vraag 
jullie dan ook om eens na te denken wat belangrijke onderwerpen voor jullie zijn om eens met elkaar te bespreken en deze in te brengen bij een ledenverga-
dering. Want we doen het samen, dat doen we al 25 jaar!  Stilstand is achteruitgang maar dat hoef ik jullie als oldtimer bezitters niet uit te leggen. 

Ps. Staat de datum van het jubileumfeest al in jullie agenda?! Ik hoop jullie allen daar te zien.

Groet,

Kim



OTOagenda 2022
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1e ledenvergadering

Technische avond

Museumrit

Lenterit

Uitlegavond puzzelrit

Rit met diverse clubs + rondleiding VDL Containersystemen

2e ledenvergadering
      
Puzzelrit

Jubileum dag

Zomerrit 

Zomeravondrit

Oirschot Mobiel 
 
3e ledenvergadering

Herfstrit 

Technische avond

4e ledenvergadering (=Jaarvergadering)

Winterrit 

Maandag 24 januari  

Vrijdag 11 februari

Zondag 20 maart    

Zondag 10 april 

Vrijdag 6 mei 
 
Zaterdag 14 mei    

Dinsdag 24 mei     
    
Zondag 29 mei

Zaterdag 2 juli    

Zondag 17 juli    

Donderdag 18 augustus    
  
Zondag 11 september 

Woensdag 14 september  

Zondag 9 oktober 

Vrijdag 4 november   

Maandag 14 november  

Zondag 18 december 
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Arthur’s
column

Kunnen, moeten of mogen oldtimers met de tijd mee?

Al eerder heb ik me in deze column eens afgevraagd: hoe lang zullen 
wij nog met onze oldtimers kunnen blijven rondrijden? Dat zal alles 
te maken hebben met de regelgeving van de overheid. Maar je kunt 
de vraag ook anders stellen: hoe zou ik het liefste in mijn oldtimer 
willen rondrijden in het huidige en toekomstige verkeer?  Wat zou ik 
daarvoor aan mijn auto willen veranderen? 

Want, ja, er zijn best wel dingen ik anders zou willen. De elektra 
ombouwen naar 12 volt, bijvoorbeeld. Dat is best wel ingrijpend, maar 
heeft veel voordelen. Makkelijker starten, zeker als de auto langere tijd 
niet gebruikt is. Betere verlichting, hetgeen meer veiligheid geeft. Als 
de zon een beetje schijnt, zijn nu de lampjes van de richtaanwijzers 
niet of nauwelijks te zien. Het heeft wel iets hoor, die aandoenlijke 
lichtjes, maar ik heb toch ook een paar keer bijna een achterligger op 
mijn bumper gehad die de remlichten aanzag voor kerstversiering. 

Misschien ook de wegligging verbeteren. Met Koni’s in plaats van 
de hydraulische armschokbrekers. Schijfremmen? Tja…, is wat voor 
te zeggen. Er liggen nu diagonaalbanden om de velgen. Toen ik de 
oorspronkelijke uit 1980 na 35 jaar had vervangen, zei een clublid 
dat er ook radiaalbanden met whitewalls te koop zijn die uiterlijk niets 
aan de auto veranderen maar wel de wegligging sterk verbeteren. 
Die zouden dan over een jaar of twintig aan de beurt zijn. En als 
een automotive genius een katalysator zou uitvinden voor antieke 
motoren, om daarmee de stank en de vervuiling te verminderen, dan 
sta ik vooraan bij de toonbank.  

Maar wat zou ik zeker niet  veranderen? Nou, de velgen. In Amerika 
leggen ze van die megagrote chromen bakbeesten onder hun 
classics. Alsof je onder een driedelig pak Huge de Jonge-schoenen 
draagt. Het ziet er niet uit. “Mooie bak om te choppen!” sprak onlangs 
een enthousiaste biker. Never nooit nie, dus, ondanks mijn respect 
voor het vakmanschap van de customizers. De motor blijft er ook in, 
want er is geen mooier geluid dan dat van een zescilinder zijklepper. 
En ik verander niets aan het interieur. Als er iets is dat je tijdens 
het rijden terugvoert naar de tijd van toen, zijn dat het art-deco 
dashboard, het grote stuur en de driepersoonsbanken met hun geheel 
eigen geur. De buizenradio heeft alleen lage golf en dat betekent, als 
je geluk hebt, muziek van een paar buitenlandse religieuze zenders. 
Maar met zo’n handig luidsprekertje aangesloten op de playlist van je 
mobieltje, kun je zelfs de muziek van toen weer door de cabine laten 
schallen. En daar hoef je aan de auto zelf niets voor aan te passen.

Dus wanneer ga ik deze zaken aanpakken? Nou, voorlopig niet. Ik 
blijf nog lekker een tijdje rijden op die zwabberige diagonalen, met 
die piepkleine lampjes en met de deining van een losgeslagen 
plezierjacht. Het lijstje met gewenste veranderingen stuur ik naar 
Sinterklaas.   





HABRAKEN STRAALBEDRIJF V.O.FHABRAKEN STRAALBEDRIJF V.O.F
GESPECIALISEERD IN FIJN STRAALWERK O.A.

ALU-OXYDE, GLASPAREL EN KUNSTSTOF

Habraken Straalbedrijf ontlakt en straalt ook veel voor 
de particulieren markt. Onze voorliefde voor oldtimer 
auto’s heeft  hier invloed op. Uw plaatdelen  worden 
met zorgvuldigheid ontlakt, gestraald (met een lage 
druk) en eventueel voorzien van een kataforese laklaag.   
Overige te ontlakken c.q. te stralen onderdelen voor 
particulieren zijn: auto/motor-velgen,  hekwerk,  
schoorsteenkappen, autocarrosserie/chassis, motor 
frames enz. 

Ook verzorgen wij voor u een eventuele na 
behandeling c.q. eindbehandeling in de vorm van 
poedercoaten, epoxie, natlak en kataforese. OTO-
leden krijgen 10% korting op vertoon van een geldige 
OTO ledenpas.

HABRAKEN STRAALBEDRIJF V.O.F
Randweg 15 
5683 CL Best

Tel:+31 (0)499 39 11 39
Mob: +31 (0)6 55 98 52 45
e-mail:info@habrakenstraalbedrijf.nl
website:www.habrakenstraalbedrijf.nl

Pyrolyse          Muldenband          Glasparel

Computergestuurde Pyrolyse (thermisch ontlakken):  
 
Pyrolyse houdt in feite in dat er zonder open vuur toch een 
warmte ontstaat van een dusdanig temperatuurbereik, dat 
de verfstructuur teniet wordt gedaan. 
 
Reinigingsoven: De reinigingsoven maakt gebruik van een 
temperatuur van 430-480 °C om de organische materialen 
te ontbinden (computergestuurde pyrolyse) in rook, die in 
een secundaire verbrandingskamer wordt naverbrand. Deze 
temperatuur is voldoende om de meeste verfpoedercoating-, 
olie-, vuil- en plasticresten te verwijderen zonder de metalen 
onderdelen te beschadigen.  
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Toen hij na bijna 40 jaar met pensioen ging als monteur en chef 
werkplaats bij diverse autobedrijven, ging Arie op zoek naar een hobby. 
Via zijn zwager Jacques raakte hij besmet met het klassiekervirus. “Het 
moest in ieder geval een cabrio worden”, vertelt Arie. Via-via kwam hij 
uit bij een MG B, een groene, oorspronkelijk  uit België. “Die had jaren 
stilgestaan, maar leek technisch in orde. Hij was donkergroen, zoals het 
een Engelse roadster betaamt. Alleen was hij metallic en zo is hij nooit 
geleverd.”

Overgespoten
Arie houdt echter van origineel, dus werd de MG overgespoten. Weer 
in donkergroen, maar niet metallic. De overbuurman hielp bij het strak 
maken, het spuiten liet hij over aan een professional. En hoewel de 
auto technisch in orde leek, viel dat toch een beetje tegen; er moest 
toch nog het één en ander aan gebeuren. Maar wie het eindresultaat 
ziet, kan alleen maar onder de indruk zijn: de auto lijkt mooier dan 
toen hij uit de ongetwijfeld rommelige fabriek van de British Motor 
Corporation kwam. Je weet wel: die fabrieken waar alleen maar 
maandag- en vrijdagauto’s van de band rolden en er op dinsdag, 
woensdag en donderdag gestaakt werd. Dat brengt ons op de vol-
gende vraag: hoe kijkt Arie aan tegen de kwaliteit van Engelse auto’s, 
gezien zijn achtergrond als monteur van degelijke Duitse Opels? 
“Inderdaad hebben Engelse auto vaak de reputatie slordig gebouwd 
te zijn en altijd wel ergens te lekken”, bevestigt hij. “Maar eerlijk is 
eerlijk: MG B’s zijn in mijn ervaring redelijk probleemloze auto’s. Als je 
ze maar netjes verzorgt.”

Thuiszorg
En dat brengt ons op de tweede MG B van Arie; daar was duidelijk 
iets meer werk aan dan aan zijn groene. Arie legt uit: “Mijn vrouw 
werkte vroeger in de thuiszorg, één van haar cliënten had al jarenlang 
een witte MG B in de garage staan waar niet mee gereden werd. Toen 
de cliënt overleed, wilde zijn zoon er aanvankelijk geen afstand van 
doen, maar uiteindelijk hebben we hem kunnen kopen. De MG B is 
ons duidelijk gegund.” Eenmaal in het bezit van Arie, besloot deze de 
auto compleet te restaureren. Nu is hij bijna klaar.

Garage
Om het resultaat de kunnen zien, stappen we in mijn auto en rijden 
we naar het autobedrijf van Arie’s zoon, een paar straten verderop in 
Moergestel. Afgezien van het interieur (dat rood wordt en nu bij de 
stoffeerde ligt), is de MG B bijna klaar. En hij ziet er prachtig uit: de 
vale witte carrosserie is nu overgespoten in middelgrijs en de velgen 
zijn – verrassend – rood gespoten. Met de chromen wieldopjes erop 
staat hier over een paar  weken een bijzonder sportief ogende auto, 
zoveel is zeker. 

Arie van Assouw en zijn twee MG B’s

Nog steeds is de MG B hét voorbeeld van de traditionele Engelse roadster: licht, wendbaar en met eenvoudige techniek. Ruim een half miljoen 
werden er gebouwd (in diverse carrosserievarianten), over een periode van niet minder dan 18 jaar. Twee daarvan staan op naam van OTO-lid Arie 
van Assouw uit Moergestel. Tekst: Henk Tenger. Fotografie: Henk Tenger en Walfred Smulders
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De MG B werd in mei 1962 geïntroduceerd als opvolger van de 
mateloos populaire MG A. Geïntroduceerd als een 4-cilinder roadster, 
kwam er in 1965 een 2+2 Coupé bij. De 6-cilinder MG C debuteerde 
in 1967. De laatste MG B rolde in oktober 1980 van de band. Net als 
veel andere Engelse auto’s uit die tijd stonden er in de lange carrière 
maar liefst drie merkbadges op: achtereenvolgens British Motor Cor-
poration, British Motor Holdings en British Leyland Motor Corporation.
Bij de introductie was de MG B was de auto relatief modern door de 
monocoque structuur in plaats van de traditionele body-on-frame 
constructie, gebruikt bij zowel de MGA en MG T-types en de MG B’s 
rivaal, de Triumph TR-serie. Het lichtgewicht ontwerp verlaagde de 
productiekosten, terwijl de totale voertuigsterkte toenam. Wind-up 
vensters en een comfortabele bestuurdersruimte met veel beenruim-
te waren standaard. 

De prestatie van de MG B werden als stevig beschouwd op het 
moment van de introductie, met een 0-60 mph tijd van iets meer dan 
11 seconden, geholpen door het relatief lage gewicht van de auto. De 
meeste MG B’s werden geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Toen 
de Amerikaanse emissienormen in 1974 strenger werden moesten 
de MG B’s voor de Amerikaanse markt worden ‘ge-detuned’. Dat 
was niet zo best voor de prestaties en de nieuwe rubberen bumpers 
hielpen ook al niet voor de afzet. Weetje: de MG B was een van de 
eerste auto’s met gecontroleerde kreukelzones om de bestuurder en 
de passagier te beschermen.

In totaal werden er 523.838 MG B’s, MG C’s en MG B GT V8’s 
gebouwd. In de jaren ’90 bouwde Rover een ‘revival’ model: de RV 8 
in een oplage van 2.000 stuks. Ondanks de uiterlijke gelijkenis met 
de roadster, was minder dan 5% van de onderdelen uitwisselbaar met 
die van het origineel. 

De MG B



Arthur de Vries



INVOER EN UITVOER VAN OLDTIMERS EN CLASSIC CARSINVOER EN UITVOER VAN OLDTIMERS EN CLASSIC CARS

Gespecialiseerd in Engelse Sportwagens en Amerikaanse Pick-Up’s

Jan’s Classics Business in All
Jan Scheepers
Savendonksestraat 17 
5298 NW  Liempde 
Tel +31 (0)6 25537581
 www.jansclassicscars.nl

Jan Scheepers
Savendonksestraat 17 
5298 NW  Liempde 
Tel +31 (0)6 25537581
 www.jansclassicscars.nl





De komende afleveringen van OTO-Blik gaan uw redacteuren een 
kijkje nemen in de schuren van een aantal leden van onze club. We zijn 
benieuwd wat we daar aantreffen. Oldtimers natuurlijk, maar wie weet 
ook wel hele andere zaken. We zijn benieuwd. U ook? Deze keer trappen 
we af in Oirschot, in de schuur van Jan-Bart van Osch.

Jan-Bart en Monique zijn een aantal jaar geleden binnen Oirschot 
verhuisd, waar ze na een flinke verbouwing beschikken over een mooie 
schuur. Hoewel..., “ze”...? Het is even zoeken, maar, inderdaad, Monique 
heeft er ook een hoekje, waar ze alle tuinspullen heeft opgeborgen. En 
de fiets van Monique mag er ook staan, netjes toegedekt tegen het stof. 
Voor de rest zijn er alleen spullen van Jan-Bart te vinden.

In het voorste deel van de schuur staat de bekende Kever Cabriolet 
gestald. Netjes onder een hoes, zodat ie niet kan verstoffen. De ballonnen 
die er bovenop zitten zijn een versiering voor een aankomend ritje ter 
gelegenheid van de 50ste verjaardag van een clublid. Het lijkt wel een  
VW-showroom: de muren zijn alleen maar met VW-aandenkens versierd, 
zoals grillemblemen en tekeningen. Alleen de vriezer en de bierkrat vallen 
uit de toon. En, zoals het in een showroom hoort, je kunt er van de vloer 
eten.

Door een deur kom je in het achterste deel van de schuur. Dat is de werk-
plaats, dat is duidelijk. Het geheel ziet er ordelijk en opgeruimd uit. In het 
midden op een verrijdbare bok ligt prominent het chassis van de kever 
die Jan-Bart helemaal aan het restaureren is. De DH-84-86, volgens een 
nummerbord wat tegen de muur hangt. Die kever spotte Jan-Bart een 
paar jaar geleden tijdens een OTO-Rit naar het jachtslot De Mookerheide. 

In Overasselt stond hij langzaam te vergaan tegen een bosrand. De auto 
bleek te koop en Jan-Bart kon de verleiding niet weerstaan. De motor had 
ie al snel aan de praat. De rest van de auto was een ander verhaal. Er was 
flink gecrosst met de auto. De hogedrukspuit haalde er een kruiwagen 
zand onder vandaan. Daarna mocht de Kever optreden tijdens ons 
OTO-Mobiel-evenement op de markt als schoolbord voor de kinderen.
Toen kwam het serieuze demontagewerk en dat viel toch wel tegen. De 
oude koets was eigenlijk vergaan. Gelukkig kon Jan-Bart bij ons clublid 
Jos Baijens een andere koets vinden. Het zal dus goedkomen. 

Op de werkbank ligt de vooras, die daar pico-bello wordt gemaakt. De 
motor, bak en de wielen liggen in de hoek. Het stuur met de stuuras 
(inclusief kreukelzone al, de kever is van 1972) hangt tegen het plafond. 
Daarin is ook een zware balk aangebracht, die hij kan gebruiken voor 
een takel. Want de koets zal op enig moment toch weer op het chassis 
moeten worden gehesen.

In de schuur van...

Jan-Bart van Osch
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Maar Jan-Bart heeft ook andere bezigheden. Een paar rekken in de 
schuur verraden dat Jan-Bart wel eens in de bouw klust. Alles is ordelijk 
opgeborgen, dat kenmerkt Jan-Bart. Boven de werkbank hangen briefjes 
waar hij per dag bijhoudt welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd.

En zelfs aan de verre toekomst is al gedacht. Alle voorzieningen om de 
schuur te kunnen ombouwen naar een badkamer en slaapkamer zijn al in 
de vloer aangebracht. Maar waar zou de DH-84-86 dan moeten slapen?

Jan van Tiggelen
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Op een half uur rijden ten zuiden van de Loire vindt u Chateau de Bournizeaux. Gelegen in een 
prachtige groene omgeving, van alle gemakken voorzien maar wel in authentieke sfeer bieden 
wij in het kasteel een aantal gastenkamers aan. Ook is het mogelijk een deel van het kasteel voor 
een groep van maximaal 10 personen als vakantiewoning te huren. De schitterende omgeving is 
bij uitstek geschikt om te verkennen met de auto, vliegtuig, fiets of te voet.  
Kijk snel op onze website voor meer informatie:  www.bournizeaux.com 

A bientôt ! 

Bekijk onze bed and  breakfast op: 
WWW.BOURNIZEAUX.COM

In de buurt zijn jaarlijks een aantal 
fantastische Classic Car evenementen!
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Patina contra concours



Vergelijkende roadtest
In deze vergelijkende test zetten we de Chrysler CJ van clublid Peter van de Pas tegenover de Ford Model A 
van Adriaan Willems. Twee auto’s uit de jaren dertig van de vorige eeuw die in hetzelfde marktsegment ope-
reerden. Of, in gewone mensentaal: elkaars concurrenten waren. Op een frisse, maar zonnige zondagochtend 
worden de stuurwielen verruild. Lees hier hoe dat bevalt. 
 
Door: Henk Tenger en Jan van Tiggelen
Fotografie: Walfred Smulders





De Chrysler CJ van Peter
Chrysler dankt zijn naam aan de oprichter, Walther P. Chrysler. Hij 
begon zijn automobiele carrière bij Buick, waar hij veel succes boekte 
en ook genoeg verdiende om een van de rijkste mensen van Amerika 
te worden. In 1921 kocht hij de zieltogende Maxwell Motor Company, 
die hij opknapte en omdoopte tot Chrysler. De firma groeide naar 
de nr. 3 fabrikant van de wereld in 1928. De zescilinder Chrysler CJ 
werd in februari 1930 op de markt gebracht. Het was midden in de 
grote crisis. De aandelenbeurzen en de autoverkopen waren gecrasht 
en er was grote behoefte aan goedkope auto’s. De CJ voorzag in die 
behoefte, met een prijs van slechts $795 (Business Coupe), terwijl 
hij toch z’n tijd ver vooruit was. Zo had hij al hydraulische remmen op 
alle wielen. Hij werd één jaar geproduceerd.  
 

De auto van Peter is laat 1930 gebouwd in de fabriek van Detroit. 
Een plaatje onder de motorkap verraadt dat de koets van de auto niet 
door Chrysler zelf, maar door de Briggs Mfg. Co. is gebouwd, ook in 
Detroit. Het is een tweepersoons-model, voorzien van wat Amerika-
nen zo mooi een ‘rumble seat’ noemen, een plekje voor schoon- 
moeder. Van de geschiedenis van de auto is verder niet zoveel be-
kend. Op de voorruit zit een sticker die aangeeft dat de auto voor het 
laatst APK heeft gehad tot mei 1978, en wel in Indiana (USA). Niet zo 
ver van z’n geboorteplaats verwijderd dus. 
 

In 1981 wordt de auto verkocht aan ene David E. Morlock uit Wades-
ville, Indiana. De mijlenteller geeft 16.000 aan. Tien jaar later verkoopt 
hij hem aan een Nederlander. De auto wordt op een open trailer 
vervoerd naar de haven van Baltimore, waar hij op de ‘Hual Lisita’ 
wordt gehesen en in Amsterdam wordt afgeleverd. In Nederland 
aangekomen koopt Peter de auto. 

Er moet heel wat aan de auto gebeuren. De motor, een zescilinder 
van 3,2 liter, moet worden gerepareerd, maar het is niet eenvoudig 
om aan de onderdelen te komen. Uiteindelijk vindt Peter nieuwe 
zuigers, maar originele Babbitt-lagers kan hij niet vinden. Uiteindelijk, 
vindingrijk als hij is, vervangt hij deze door pasgemaakte Volvo-lagers. 
Ook de koets vraagt nogal wat aandacht. Op de spatborden zit, op 
z’n Amerikaans, veel plamuur, die moeten strak gemaakt worden. De 
auto krijgt zijn originele kleuren terug. 

Om de veiligheid te verhogen breidt Peter de verlichting van de auto 
uit. Origineel is de auto alleen van een linker achterlicht voorzien. Van 
een stuk uitlaat fabriceert Peter zelf een exemplaar voor rechtsachter. 
Ook moet er een derde remlicht komen, ditmaal van een oliefilter van 
een vrachtwagen gemaakt. De reflectoren van de stadslichten komen 
uit een fietslamp, de knipperlichten voor van een Mercedes. In plaats 
van de choke heeft Peter een slangetje van de carburateur naar de 
bestuurdersplaats gelegd, waar hij remmenreiniger in kan spuiten. 
Werkt altijd! De auto van Peter is zeker niet in concoursstaat, maar 
heeft een prachtig patina. 
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Rijervaringen van Adriaan 
Op de markt in Oirschot kruipt Adriaan achter het stuur van de 
Chrysler. Peter heeft de auto alvast gestart, zodat het ritueel met de 
remmenreiniger als choke niet meer nodig is. “Hij geeft mij een beetje 
hetzelfde gevoel als mijn Ford”, valt Adriaan meteen op. Wel zit hij wat 
lager en dat maakt dat het uitzicht beter is dan in z’n eigen auto. Ook 
qua bediening is Adriaan niet verrast. “De Chrysler heeft hetzelfde 
schakelpatroon als mijn Ford.” Wel moet gezegd worden dat de bak 
veel kabaal maakt. “In de eerste versnelling knarst het allemaal en in 
de tweede huilt de bak”, constateert Adriaan. In de hoogste versnel-
ling (een prise directe) is ie echter heerlijk stil. En gelukkig kun je 
die hoogste versnelling al inleggen zodra je een beetje harder dan 
stapvoets rijdt. En dan valt Adriaan het heerlijke geluid van de fijne 
en soepele zescilindermotor op. “Dat is wel een pré ten opzichte van 
mijn viercilinder.” Het bedienen van het gaspedaal vraagt wel enige 
aandacht: “De voetbediende startknop zit er pal naast”, zegt Adriaan. 
“Je kunt ze gemakkelijk per ongeluk tegelijk induwen.”  

Vlot rijden we via de Montfortlaan naar de Bollen, waar we weer 
verzamelen en waar de heren weer achter hun eigen stuurwiel 
plaatsnemen. 

 

De Ford Model A van Adriaan 
Eind jaren twintig van de vorige eeuw leed The Ford Motor Company 
aan wat nu ‘de remmende voorsprong’ heet. Oftewel: als pionier en 
marktleider niet in de gaten hebben dat de concurrentie je inmiddels 
links en rechts inhaalt. De oude Henry werd zo verblind door het 
succes van de Model T, dat hij niet zag – of wilde zien - hoe de con-
currentie steeds dichterbij kwam met veel modernere auto’s. Zoon 
Edsel zag het gevaar wel en kreeg na een ware interne machtsstrijd 
de ingenieurs eindelijk zover een opvolger te ontwikkelen. Dat werd 
de Model A, een voor die tijd vooruitstrevende auto met zaken als 
een startmotor, trommelremmen en – eindelijk – de inmiddels allang 
door alle andere automerken geadopteerde pedaalopstelling die we 
vandaag de dag nog steeds kennen: koppeling links, rem midden, gas 
rechts. De Model A was een instant succes en van 1928 tot 1932 
werden er maar liefst 4.858.644 geproduceerd. En daarmee werd de 
A de redding van Ford. 

De Model A van Adriaan is een Fordor 3 Window Town Sedan uit 
1930, één van de meest luxe uitvoeringen. Adriaan heeft 17 jaar 
gedaan over de restauratie. En tjonge jonge, wat heeft hij een eer 
van zijn werk: dit zou zo maar eens één van de mooiste in Nederland 
kunnen zijn.  
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Adriaan kocht de Ford in 2003 - na een lange speurtocht - bij een 
handelaar in Veghel. Hij was ver heen, normale mensen zouden hem 
laten staan. Bij de restauratie was het vinden van onderdelen verras-
send genoeg niet het grootste probleem; voor de A is alles nog te 
koop. Oud, maar ook nieuw.  Dat wil echter niet zeggen dat de restau-
ratie een eitje was. Verre van zelfs. Van het plaatwerk moest Adriaan 
hele stukken uitslijpen en opnieuw maken. Een andere uitdaging was 
het houtwerk: de koets bestaat uit een houten frame, waarop het 
plaatwerk is bevestigd met spijkers. Al het hout was totaal verrot en 
Adriaan moest het helemaal opnieuw maken van essenhout, dat is 
sterk en gemakkelijk te bewerken. Met drie lagen jachtlak erop gaat 
dat nooit meer rotten. 
 

Na aanschaf ontdekte Adriaan in de motorruimte een metalen plaatje, 
dat hem veel informatie gaf over de herkomst van zijn A. De auto is 
afkomstig uit Spanje, vermoedelijk is hij daar ook geassembleerd. 
De eerste eigenaar was Don Juan Andreu, directeur van een farma-    
ceutisch concern. Het bedrijf was vooral bekend om haar keelpastilles 
en die zijn vandaag de dag nog steeds verkrijgbaar, zij het onder 
de vleugels van Bayer. De auto heeft tientallen jaren stilgestaan en 
vermoedelijk is Adriaan pas de tweede eigenaar die de auto ook 
daadwerkelijk rijdt. 

Rijervaringen van Peter 
Probleemloos start Peter de Model A van Adriaan. En even zo soepel 
rijdt hij de Markt in Oirschot af, richting De Bollen. “Wat een fijn 
autooke, rijdt erg lekker”, is het eerste wat hij zegt. Je kunt merken dat 
Peter gewend is met oude auto’s te rijden: met precies genoeg tus-
sengas laat hij de tandwielen van de bak keurig (drie versnellingen!) in 
elkaar grijpen. “Dit soort auto’s rijd je met beleid en met je oren”, zegt 
Peter dan ook heel wijs. Dat de A twee cilinders minder heeft dan 
zijn Chrysler, is duidelijk: “Mijn Chrysler heeft onderin toch beduidend 
meer koppel.” Na wat gemanoeuvreer bij fotolocatie De Bollen begin-
nen de achterremmen van de Model A door merg en been gaand te 
piepen: vastgelopen. Peter baalt:: het laatste dat hij wil is schade ma-
ken aan de auto van iemand anders. Maar eigenaar Adriaan reageert 
laconiek: “Ik had de remmen nog niet goed afgesteld, dâ hedde mè 
die ouwe meuk.” Een inderhaast opgetrommelde steeksleutel brengt 
uitkomst en binnen een paar minuten is het euvel verholpen. Heerlijk, 
die ouderwetse techniek!  

 



Nageslacht  
Het kan niet anders of je moet respect hebben voor Peter en Adriaan. 
Voor Peter vanwege zijn doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en 
creativiteit bij het vinden van oplossingen om zijn Chrysler betrouw-
baar en rijdbaar te houden. En voor Adriaan vanwege zijn ongelooflijke 
aandacht voor detail om zijn Ford in concoursstaat te brengen. Het 
resultaat is echter hetzelfde: twee auto’s die in hun tijd mijlpalen 
waren, zijn behouden voor het nageslacht. Petje af! 

Met een inderhaast opgetrommelde steeksleutel stelt Adriaan 
de remmen van zijn Ford af. Heerlijk die ouderwetse techniek!
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46 deelnemers verzamelden zich op 20 maart op een winderige 
markt in Oirschot, klaar voor de OTO Museumrit! Via een prachtige 
route langs onder andere Vessem en Waalre reed een lange stoet 
prachtige klassiekers naar het DAF Museum in Eindhoven. 

Het museum huisvest de grootste verzameling DAF-voertuigen ter 
wereld: van een eenvoudige, maar slim geconstrueerde boerenkar tot 
de allernieuwste XF. Met daartussenin natuurlijk de ontzettend slimme 
personenauto’s met het ‘pientere pookje’, imposante rallytrucks 
en diverse militaire voertuigen. Twee fanatieke vrijwilligers van het 
museum verzorgden een uitgebreide rondleiding, die werd afgesloten 
met een kop koffie en een ovenverse appelflap. 
Bedankt evenementencommissie!

OTO Museumrit ‘All you need is DAF’
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Scan de QR-code voor 
een video-impressie



In nummer 1 van OTO-Blik kijken we weer naar de nieuwe 
oldtimers die we dit jaar mogen verwelkomen. Welke auto’s 
bereiken in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd van 
40 jaar? De leeftijd waarop de belastingdienst stopt met 
het sturen van acceptgiro’s, in de wintermaanden weer 
mag worden gereden (maar wie zou dat willen...) en ook 
milieuzones niet meer van toepassing zijn, zodat je met je 
oude diesel weer elke stad in mag.

Uw redacteur woont in 1982 in Den Haag voor het laatste jaar 
van z’n studie en studeert af. Cupido schiet weer eens raak, deze 
keer definitief, met Nicoline. En hij heeft een abonnement op 
Autokampioen en de gehele jaargang 1982 blijkt in 2022 nog op 
zolder te liggen. Doorspitten dus maar.

Economische crisis
De economie was nog een drama. Olieprijzen, hypotheekrentes en 
werkeloosheid, het was allemaal foute boel. Maar het was ook het 
jaar van het beroemde akkoord van Wassenaar, waar het poldermodel 
uitkwam dat Nederland uit de misère zou helpen.

De automarkt lag nog in de touwen na de tweede oliecrisis van 
1979. Er werden maar weinig nieuwe auto’s verkocht. Maar achter de 
schermen waren de autofabrikanten druk bezig om dat te verhelpen. 
De klanten vroegen zuiniger modellen. Die zouden ze krijgen. 1982 
werd het jaar van de revolutionaire nieuwe modellen! De windtunnel 
zou zegevieren. En de dieselmotor. Steeds meer merken brengen 
dieselmodellen op de markt. Alles voor de zuinigheid.

Volvo 760
In het nummer van 23 april wordt de gloednieuwe zescilinder Volvo 
760 aan de tand gevoeld. Het is de opvolger van de 260. De auto is 
zeer strak gelijnd, maar de ontwerpers hebben duidelijk niet veel tijd 
in de windtunnel doorgebracht. Later verschijnen er ook viercilinders 
en diesels. De testers roemen de prestaties, de koersstabiliteit, het 
comfort en de uitrusting. Minder tevreden zijn ze over het windgeruis 
bij hoge snelheden, de bescheiden hoofdruimte achterin, de sterke 
dribbelverschijnselen en de in bochten snel uitbrekende achterkant 
van de wagen.

Het was de bedoeling dat de 700-serie de 200-serie zou opvolgen, 
maar dat gebeurde niet. De oude, trouwe 200 bleef zo populair dat 
Volvo besloot om de twee modellen gewoon allebei te blijven voeren.

In hetzelfde nummer van 23 april staat najaarsnieuws. Tekeningen 
van de Opel Corsa, de Ford Sierra en de Mercedes 190. En die 
tekeningen zijn al best goed lijkend!

De nieuwe oldtimers – welke auto’s worden dit jaar 40 jaar?
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De Ford Sierra is de futuristische opvolger van de Taunus
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Ford Sierra
In het nummer van 20 augustus wordt ie aangekondigd. De 
veelzeggende titel luidt “SIERRA futuristische opvolger van Taunus”. 
En dat is niks te veel gezegd. Hoewel motorisch en qua mechaniek 
heel wat van de Taunus blijft behouden, ook de achterwielaandrijving, 
is de vooruitgang gigantisch. Een vloeiende, gestroomlijnde 
carrosserie, futuristisch haast, met een Cw-waarde van slechts 
0,34. De Cw-oorlog is uitgebroken. De wagen heeft onafhankelijke 
wielophanging rondom en motoren van 1,3 tot 2,8 liter en is in tal 
van verschillende uitvoeringen te leveren. Er is ook een dieselmodel 
leverbaar.

In september mag de redactie er voor het eerst in rijden. Op het Salon 
van Parijs eind september wordt de auto officieel geïntroduceerd.

Citroën BX
We bladeren verder in de stapel Autokampioenen. Het nummer 
van 3 september.. De nieuwe Citroën BX wordt aan de lezers 
gepresenteerd. Een van a tot z nieuw model dat tussen de GS en 
de CX wordt gepositioneerd. Een 100% Citroën vindt de redactie. 
De auto is heel licht voor z’n afmetingen, door de royale toepassing 
van kunststof, onder andere voor de motorkap en de vijfde deur. De 
auto heeft ook een typisch Citroën-interieur en dashboard, met een 
trommelsnelheidsmeter. Al na 100 meter rijden weet de redactie 
dat het een echte Citroën is: er zit weer bollenvering in. De redactie 
ziet de toekomst van de BX zonnig in. O ja, ook hier is de Cw-waarde 
slechts 0,34.

Audi 100
In hetzelfde nummer wordt Audi’s sensationele 100 aangekondigd: 
“Een grote zaken/gezinswagen die bijzonder goed toont hoeveel 
vorderingen de autowereld sinds de energiecrisis van nog geen 
tien jaar geleden heeft doorgemaakt.” Hij was groter dan z’n 
voorganger, maar toch lichter en een stuk zuiniger. De wagen had een 
luchtweerstandscoëfficient van 0,30, lager dan zelfs bij sportwagens 
van die tijd. Toch oogde de wagen hoogst normaal, zonder spoilers 
of andere vreemde zaken. Alles was glad aan de wagen en ook 
de roestwering was bovengemiddeld. Met deze wagen zou Audi 
doordringen tot het podium van Mercedes en BMW.

Lees verder op de volgende pagina
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Opel Corsa
In het nummer van 1 oktober rijdt de redactie voor het eerst in de 
Opel Corsa. Die moet het opnemen tegen de concurrenten Ford 
Fiesta, Renault 5 en Fiat 127 die stuk voor stuk al jaren op de 
markt zijn. Er is in Spanje een compleet nieuwe fabriek gebouwd. 
Opmerkelijk is dat er twee versies zijn: een versie met achterklep 
en een versie met een grote kofferbak. Daarmee wil men zowel de 
jeugd aanspreken als een wat ouder publiek dat de oude Kadett-C 
met kofferbak mist. Ook hier complimenten voor de luchtweerstand 
(0,35 in dit geval). Een proefrit leert dat de auto opvallend stil is voor 
een auto uit deze klasse. Het dashboard valt wat tegen (“typisch 
Opeldashboard dat niet bepaald overdadig aandoet”).

Mercedes 190
We bladeren door naar 26 november. De 190, de nieuwe compacte 
Mercedes-Benz wordt voorgesteld. Het is voor Mercedes een 
compleet nieuw model, om in de kleinere middenklasse ook een 
aanbieding te hebben en te kunnen concurreren met BMW (3-serie) 
en Ford (Sierra). De redactie is echter niet te spreken over de 
prijs die daarvoor gevraagd wordt en die veel hoger is dan bij de 
concurrentie. Dan begint echter de loftrompet, want de wagen is wel 
een echte Mercedes die het comfort en de veiligheid biedt van een 
S-klasse Mercedes. Veel lof is er ook voor het onderstel, voor de zeer 
geavanceerde onafhankelijke achterwielophanging, schijfremmen 
rondom en een stuurinrichting die lichter gaat sturen naarmate er 
verder wordt ingestuurd. En, ook hier weer, voor de lage Cw-waarde, 
0,33 nu om precies te zijn. Zuinigheid voor alles.

Alleen de Volvo nog over bij OTO
Volvo’s hebben de naam om zeer degelijke wagens te zijn. En 
dat wordt ook bij onze club bewezen, want een Volvo 740, de 
viercilindervariant van de 760, is van de hierboven beschreven auto’s 
de enige die we vandaag nog in onze club kunnen terugvinden. 
We hadden tot voor kort ook nog een BX, maar die is onlangs naar 
Luxemburg verhuisd. Ere wie ere toekomt.... 
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Oldtimer Vrienden Wijchen organiseerde op 13 maart j.l. een rit voor 
de mensen in Oekraïne. Het doel was zoveel mogelijk oldtimers te 
laten meedoen om geld in te zamelen. De opbrengts €25,- per auto 
inclusief 2 consumptiebonnen en 1 schildje kwam ten goede aan Giro 
555.  
Tekst en fotografie Walfred Smulders

In het mooie dorpje Leur (gemeente Wijchen) werd het startschot 
gegeven voor een ongeveer 80 km lange rit met meer dan honderd 
oldtimers. Dat vond ik een goede reden om eens af te reizen naar dit 
dorp. Er hing een leuke sfeer, vergelijkbaar met die bij een van onze  
OTO evenementen, ik raakte al snel aan de praat met verschillende 
oldtimerliefhebbers. Sommige deelnemers hadden een Oekraïense 
vlag aan hun oldtimer bevestigd om zo hun steun te betuigen aan 
dit in oorlog verkerende land. Een BMW 3000S uit 1973 had zelfs 
zijn verlichting aangepast in de kleuren van de Oekrainse vlag (zie 
foto hierboven), het was een schitterende bruin metalieke auto die de 
eigenaar dagelijks gebruikte. De BMW stond altijd buiten en dat was 
toch wel goed te zien aan de verschillende roestplekken op de beken-
de plaatsen rond de spatborden en raamstijlen. De witte rims op zijn 
banden waren niet orgineel en stamden van een Volkswagen.   

Rit voor  
Oekraïne 
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Een markante locale oldtimerliefhebber trok mijn aandacht; het was 
een aardige man die de naam Paul droeg en rondreed in een oude, 
oorspronkelijk uit België komende, takelwagen. Paul droeg een oude 
blauwe overall en deed zijn klompen aan toen hij uit de auto stapte. 
Verder had hij, volkomen in stijl, een sigaar in zijn mond. De takel-
wagen was orgineel en bovendien nog intact. Het gaat hier om een 
Chevrolet 3100 uit 1956 met een 6 cilinder in lijn motorblok van GM. 
Paul had alle nog originele papieren van de auto en liet me bovendien 
een oude complete EHBO-trommel zien met daarin nog alle oude 
medicijnen en verbandmiddelen. In die tijd kon het gebeuren dat je als 
bergingsvoertuig het eerste bij een ongeluk aan kwam. Ook hing er 
een oude brandblusser in de cabine. 

Er deden volgens de organisatie meer dan 200 oldtimers mee. Het 
was een mengelmoes van merken en leeftijden, eigenlijk net zoals bij 
onze club, allemaal met aardige eigenaren die er geen probleem mee 
hadden eens uitgebreid over hun oldtimer te praten. Kortom het was 
een leuke ongedwongen sfeer, het mooie zonnige lenteweer deed er 
nog een schepje boven op.

Op de linker pagina staat naast de al besproken BMW 3000S, een 
Citroën 15 six uit 1950 met een zescilinder motor, het is een wat 
zeldzamere, grotere variant van de meer bekende Traction Avant. 
Daaronder een foto van Ford Mustang uit 1970 met de welbekende 
V8 motor inclusief een Oekrainse vlag aan de antenne. Op deze pagi-
na Paul met zijn takelwagen en daaronder een Citroën 11BN cabrio uit 
1951. Onderaan een foto van Peugeot 403 U5 uit 1959 met een voor 
die tijd ongebruikelijke dieselmotor.      




