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PERFECTIONIST krijgt trofee
voor Mazda budget-autootje

In de rubriek Mijn Mobiel
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun voertuig.
Vandaag: Roel de Bruijn
uit het Noord-Limburgse
America met zijn Mazda
1300 automatic sedan. door Peter Heusschen

PP erfectionisme is een term
die bij Roel de Bruijn re-
gelmatig in zijn vocabulai-
re voorkomt. „De hang
naar het perfecte is bij

mij dan ook soms tot het extreme
doorgevoerd”, meent de 28-jarige
psychiatrisch verpleegkundige in
America.
We hebben het over zijn gerestau-
reerde Mazda 1300 met automa-
tisch werkende versnellingsbak.
Een kanariegeel Japans budget-
autootje dat hij eigenhandig tot in
de finesses restaureerde en waar-
mee hij onlangs in Boxtel op een
klassieker-evenement een eerste
prijs won. Op die waardering is
Roel meer dan trots. Hij heeft de
beker niet direct bij de hand, maar
we geloven Roel op zijn woord. Ze-
ker als hij zijn gestalde Mazda laat
zien. Daarvoor moeten we een
eind gaan rijden, want Roel is even
bij zijn schoonouders op bezoek.
In een loods van een voormalige
aardbeienkweker staat zijn oogap-
pel. Midden tussen de aanwezige
landbouwwerktuigen detoneert
zijn Japanse kanarie op luchtban-
den een tikkeltje. Ook op de weg is
het een kleur die je moeilijk over
het hoofd kunt zien. „Eigenlijk”,
zegt Roel, „wilde ik de auto in een
rode kleur laten spuiten. Met dat
geel had ik een soort haat-liefdever-
houding. Maar sinds ik in Boxtel tij-
dens de Japan Classic Day die prijs

won met mijn auto ben ik hartstik-
ke blij met die kleur.”
Roel koos voor het beroep van psy-
chiatrisch verpleegkundige, hoewel
hij aanvankelijk aan een opleiding
tot installateur begon. Dat laatste
kwam hem meer dan van pas toen
hij op een dag besloot om een Maz-
da 1300 automaat uit 1976 te kopen
die 35 jaar lang bij een garagebe-
drijf in een loods had gestaan na
een kop-staartbotsing. „De kilome-
terstand was toen 13.225. De blik-
schade werd overigens vakkundig
gerepareerd waarna de auto in de
spuitplamuur was gezet. Daar is hij
vervolgens al die jaren zo blijven
staan”, zegt Roel.
Na bezichtiging met zijn echtgeno-
te Kim in het Brabantse Mierlo
overlegde hij met haar op de terug-

reis. Alleen kopen als je het zeker
weet, meende Kim. Roel wist het
zeker: „Ik was bijna klaar met mijn
opleiding tot verpleegkundige. De
auto die ik in gedemonteerde staat
kocht beschouwde ik als een ca-
deautje voor mezelf.”
Eenmaal in het bezit van de auto
kwam zijn drang naar perfectionis-
me helemaal aan het oppervlak.
„Eerder had ik een Mazda 323 GTR
(replica) waaraan ik zelf begon te
sleutelen. Om dingen te verande-
ren zoals bijvoorbeeld het aanbren-
gen van elektrische ramen en wat
optische aardigheden. In die tijd be-
landde ik lange tijd in het zieken-
huis. Ik onderging een amputatie
van mijn linkerbeen. Dat was een
heel moeilijke periode in mijn le-
ven. Toen de jongens van een Maz-

daclub mij zomaar opzochten raak-
te ik ook door hun enthousiasme
verslingerd aan het merk.”
Terug naar de 1300. Roel documen-
teerde zich tot in het oneindige
over de auto en toog aan de slag.
„De spuitplamuur was in de loop
van de jaren gaan scheuren. Ik heb
de carrosserie zelf helemaal kaal en
vervolgens door anderen weer
strak laten maken. Daarna is het
motorblok gedemonteerd.” Elk
schroefje en boutje ging door zijn
handen en waar nodig en mogelijk
verving hij ze door roestvaste beves-
tigingsmaterialen. Tussendoor richt-
te hij met twee andere liefhebbers
de nieuwe Hadi-Mazdaclub op. In
de avonduren bouwde hij rustig
verder aan zijn Japannertje, waarbij
onderdelen die hij niet meer mooi
vond gewoon nieuw kocht. Zijn
schoonvader Wiel hielp hem waar
hij kon, vooral met het elektrisch
circuit. Het perfect spuiten van de
auto liet Roel over aan vaklui. „Dat
heeft me wel een godsvermogen
gekost.”
Begin september won hij tijdens
het Concours d’Elegance in Boxtel
zijn verdiende trofee. Sindsdien is
geel zijn favoriete kleur. Hij speurt
nog steeds naar originele onderde-
len om zijn auto nog fraaier te ma-
ken. „Ik ben ook bezig met het ver-
zamelen van alle werkplaatshand-
boeken van Mazda. Ja, inmiddels
weet wel het één en ander over dit
merk.” Een onvervalst understate-
ment.

Paspoort
Naam: Roel de Bruijn
Woonplaats: America
Leeftijd: 28 jaar
Rijbewijs sinds: 2007
Auto: Mazda 1300 automatic
sedan
Bouwjaar: 1976
Gewicht: 835kg
Typeaanduiding: 1300 FA3STB
Motorinhoud: 1,3l
Motortype: 4-cilinder
Vermogen in pk: 70 pk
Topsnelheid: 140 km per uur

Paspoort
Verbruik: 1 op 12
Gekocht in jaar: 2011
Aanschafprijs: 1100 euro
Km-stand bij aanschaf: 13.225
Km-stand nu: 14.576
Bijzondere kenmerken:
kanariegele kleur

KOSTEN
Nieuwprijs in 1976: Fl. 11.495,-
Restauratiekosten: 9000 euro
Onderhoudskosten: onbekend
Verzekering: allrisk
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Roel de Bruijn is nu blij met de kanariegele kleur van zijn wagentje.  foto’s Mijntje Wismans


