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‘Prettig tijdens vakanties met
kinderen, zo’n KAMPEERBUS’

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Bram Philipsen uit Helden
met zijn VW T2b bus.

door Peter Heusschen

VV raag aan Bram Philip-
sen waar hij en zijn
gezin wonen dan zal
hij zeggen: pal naast de
rotonde in Helden. Die

aanduiding zal waarschijnlijk wat
wazige blikken opleveren, want er
wonen meerdere mensen bij die ro-
tonde. Maar als hij zich preciseert
met: het huis waarbij die blauw-
witte Volkswagenbus staat, dan
wordt het bij regiobewoners een
feest van herkenning. Oh, daar! Na-
tuurlijk, ja, die bus zie ik wel eens
staan als ik langs rijd.
Die bewuste bus, een VW T2b
voor kenners onder ons, is een
voertuig waarmee Bram bij gelegen-
heid als bouwkundige (Bureau B)
naar zijn klanten rijdt. Hij, zijn le-
vensgezellin Lonneke en hun twee
‘bloedjes’ Jelle (3) en Pien (1) ge-
bruiken de bus ook als kampeer-
auto tijdens uitstapjes en vakanties.
„Ook gaan Lonneke en ik met de
bus naar muziekfestivals, het liefst
naar evenementen waar het stevi-
ger werk gespeeld wordt”, zegt
Bram thuis, waar zijn zoontje een
piratenhoed heeft opgezet die hem
plotseling een vervaarlijke uitstra-
ling geeft.
Bram Philipsen is een bouwkundi-
ge, we zeiden het al, die zijn
hbo-opleiding in Den Bosch ge-
noot met twee dorpsgenoten. „Ik

kon voor mijn studie kiezen tussen
Heerlen en de Bossche bollen. Dat
laatste vonden wij als vriendentrio
toch net iets aantrekkelijker.” Ze
reisden met het openbaar vervoer
heen en weer tussen hun studie-
stad en woonplaats.
Later toen hij een stageplek kreeg
bij een architectenbureau in Venlo
en er een vriendin op het toneel
verscheen, besefte Bram dat het da-
gelijkse gehannes met het open-
baar vervoer naar zijn werkplek in
Venlo, waar hij inmiddels een vaste
aanstelling had verworven, toch
niet altijd even handig was. „Ik
ging op zoek naar een auto die
voor mij geschikt was. Ik opteerde

voor een Kever of een VW-bus.
Maar het mocht allemaal niet te
duur worden en niet te groot. Ik
ging op zoek naar een busje.” Dat
vond Bram in België via de Volks-
wagenclub. Het beschikbare model
stond hem wel aan.
Bram is geen man die direct onder
een auto kruipt met een setje steek-
sleutels in zijn achterzak. „Ik ben
meer van het rijden, daarom heb ik
bij aankoop van de bus hoofdzake-
lijk naar de buitenkant en de tech-
niek gekeken.”
Later had hij toch wat meer aan-
dacht voor het interieur van zijn
VW-kampeerbus, want het is toch
wel prettig als je op een festival,

zeker na een paar biertjes gewoon
kunt blijven pitten op het terrein.
„Ik heb er een slaapgelegenheid in
gebouwd met een klein keukentje
opdat we voor ons eigen natje en
droogje kunnen zorgen. Prettig als
je op vakantie bent, ook met onze
kinderen.”
Ook sommige festivalgangers, zoals
die op Graspop Metal Meeting en
Pukkelpop, waarderen het keuken-
tje in hoge mate, zeker als ze ’s mor-
gens bij Lonneke en Bram getrak-
teerd worden op spek met eieren.
En op de meetings van de Vrien-
den Club T2 (VCT2), onder andere
tijdens Aircooled Drive In, geven
ze dan als tegenprestatie tips en
hulp mocht het busje onverhoopt
aan het infuus moeten.
Bram gebruikt de bus ook als be-
drijfsauto om zijn klanten te bezoe-
ken. „Vaak tref je dan enthousiaste
mensen die het prachtig vinden
dat ik in dit soort auto’s rijd. Dan
klikt het meteen.”
Lonneke is inmiddels ook een ech-
te fan van de bus geworden, ook al
heeft ze Bram onlangs een minia-
tuurbusje geschonken. Het is een
VW T2a Kasten in Neptun Blau.
Als voorproefje. „Die auto is de ul-
tieme wens van mijn vriend”, zegt
Lonneke. Het is een dichte bus. Hij
vindt dat die meer body heeft met
een mannelijkere uitstraling. Zelf
houd ik meer van de raampjes die
onze vorige bus had.”

Paspoort
Naam: Bram Philipsen
Woonplaats: Helden
Leeftijd: 40
Rijbewijs sinds: 1991
Auto: VW T2b
Bouwjaar: 1979
Gewicht: 1500
Typeaanduiding: T2b
Motorinhoud: 1,6l
Motortype: 4 cilinder
Vermogen: 60 pk
Topsnelheid: 110 km/u
Verbruik l/km: 1 op 9
Gekocht in (jaar): 2011

Aanschafprijs: € 8000,-
Km-stand bij aanschaf: onbekend
Km-stand nu: onbekend
Bijzondere kenmerken: voor mij
de allermooiste bedrijfsauto die
er bestaat en onze gezins-
kampeerauto.
Nieuwprijs in 1977: fl. 17.450,-

KOSTEN
Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten jaar:
250,-/jaar
Verzekering: € 326,-/jaar

Bram Philipsen met zoon Jelle.  foto’s Maartje van Berkel


