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Automan Sjeng koos vol
overtuiging voor zijn CHEVY

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezer over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Vandaag: Sjeng van de
Ven uit Heerlen over
zijn Chevrolet Monte
Carlo.

door Peter Heusschen

SS jeng van de Ven zit heel
zijn leven al in de auto’s.
Hij weet niet beter. In de
autosloperij van zijn va-
der in Heksenberg kreeg

hij zijn praktijkopleiding tot mon-
teur. Later bekwaamde hij zich op
reguliere wijze verder als plaatwer-
ker en spuiter. Tegenwoordig is de
52-jarige Heerlenaar eigenaar van
een DHZ-garage in de wijk Pale-
mig. Bovendien is hij de trotse be-
zitter van een 45 jaar oude, bor-
deauxrode Chevrolet Monte Carlo
die hij eigenhandig restaureerde.
Sindsdien zijn voertuig en mens
onafscheidelijk.
Het is half oktober en in de grote
garageruimte is het een tikje kil.
„We gaan binnenkort de verwar-
ming aanzetten, want aangenaam
is inderdaad anders”, zegt Sjeng.
Een enkeling werkt op dit vroege
uur aan zijn auto die op een van de
bruggen staat. Er is nogal veel op-
loop in de garage die blijkbaar fun-
geert als een soort ontmoetings-
plaats, met zitgelegenheid en gratis
koffie. De mannen die komen aan-
lopen halen hun buidel zware Van
Nelle tevoorschijn, draaien gerouti-
neerd een shagje en luisteren met
interesse naar het verhaal van
Sjeng die, eenmaal op zijn
praatstoel, soepel opschakelt naar
de tweede versnelling.

„Tja, die naam. Ik heet Peter, maar
mijn opa noemde mij vroeger ge-
woon Sjeng. Dat is altijd zo geble-
ven, tot op de dag vandaag.”
Sjeng haalt een stapel fotoboekjes
tevoorschijn waarin hij veel van de
auto’s rubriceerde die hij ooit
kocht en onderhanden nam.
,,Ik ben begonnen met een Mini
Cooper met een kapotte motor.
Die kreeg ik van mijn vader. Hij
wees toen naar een andere Mini en
zei: ‘Die is ook kaduuk. Maak van
die twee er maar één goed rijdende
auto.’ Zo ging dat.” Het was een
harde leerschool, die Sjeng geen
windeieren gelegd heeft. „Ik was
toen ongeveer achttien jaar oud.
Sinds die tijd heb ik talloze auto’s

gehad. Eigenlijk te veel om op te
noemen.” Omdat hij toch de foto-
boekjes bij de hand heeft laat hij,
voor de lol, een paar oudere model-
len zien die onder zijn vaardige
handen weer helemaal opleefden.
Daar waren respectievelijk een paar
Mini Coopers, een Golfje 4 waar
hij een GTI-motor in monteerde
en de BMW 323i die hem bij zijn
gebleven. En zo kan hij er nog een
hele riedel opnoemen, zoals de
Ford Taunus, een ander Golfje II
en een VW T2-busjes. „Ik heb ook
nog een Ford Thunderbird gehad
en een Chevrolet Malibu.”
Op een zeker moment kondigden
zich grotere auto’s aan in het leven
van Sjeng. Toen in de wijk Meezen-

broek een jongeman af wilde van
zijn grote Chevrolet die hij zelf kaal
had gemaakt, was Sjeng er als de
kippen bij om een bod te doen.
Dat was zeventien jaar geleden. „Ik
ben toen in mijn vrije uren aan die
auto gaan werken. Alles ging eruit,
tot en met de V8-motor die ik
deels zelf gereviseerd heb. Ik heb er
ook een gasinstallatie in laten leg-
gen, want het benzineverbruik was
niet bij te houden. Ik was ergens in
loondienst en moest toen toch wel
op de centjes letten.”
Op de dag dat Sjeng ook nog een
Kawasaki Vulcan-motor aanschaf-
te, sprak zijn echtgenote Karin
hem vermanend toe. „‘Je moet kie-
zen tussen de Chevrolet en de Ka-
wasaki’, zei ze. ‘Beide zijn te veel
van het goede’.” Sjeng vertelt dat
hij koos voor de Chevy, waarop
een van de koffiedrinkers in de ga-
rage opmerkt: „Je bent ook hele-
maal geen motortype”.
Over een paar weken gaat de chevy
van Sjeng weer in de winterstal-
ling. In april komt ie er weer uit.
Dat begint weer een nieuw seizoen
met meetings waarbij de huidige
koffievrienden de gebrande bonen
inruilen voor de halve liters bier.
,,We hebben dan caravans bij ons
en hoeven na het feestje niet meer
achter het stuur te kruipen. Voor
de rest geniet ik enorm van mijn
Chevrolet, gewoon ontspannen en
heerlijk cruisen op een mooie dag.”

Paspoort
Naam: Peter van de Ven
(Sjeng voor vrienden)
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 52 jaar
Rijbewijs sinds: 1990
Auto: Chevrolet
Bouwjaar: 1970
Gewicht: 1705 kg
Typeaanduiding: Monte Carlo
Motorinhoud: 5.7 liter
Motortype: V8
Vermogen: 180 pk
Topsnelheid: 185 km/u
Verbruik: 1 op 4 (lpg )

Gekocht in: 1998
Aanschafprijs: € 2000
Km-stand bij aanschaf:
95.900 miles
Km-stand nu: 112.907 miles
Bijzondere kenmerken:
lpg, velgen, lak , uitlaat,
verchroomde accenten
Nieuwprijs in 1970: € 11.995

KOSTEN
Restauratiekosten: € 4000
Onderhoudskosten jaar: € 250
Verzekering: € 280/jaar
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Sjeng van de Ven en zijn bordeauxrode Chevy uit 1970.  foto Arnaud Nilwik


