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Een OLDTIMER met bekisting
door Peter Heusschen

O

In de rubriek MijnAuto vertellen lezers over de bijzondere band die ze met hun voertuig
hebben. Vandaag: Math Prevoo uit Kelmis over zijn Morgan 4/4.

O nder de rode Morgan
van Math Prevoo ligt
een vlekkerige karton-
nen plaat. De tweezitter

erboven, overigens een fraai exem-
plaar, houdt naam en faam van
Engelse oldtimers probleemloos
in ere. Hij lekt olie. Ooit zei ie-
mand: ‘Die auto’s moeten lekken,
anders zit er geen olie meer in!’
Camouflerende humor die alleen
bedacht kan zijn door de bouwers
van deze auto’s.
Math Prevoo is niet het type man
dat zich door een paar druppels
olie uit het veld laat slaan. Daar-
voor heeft hij in de loop der jaren
genoeg ervaring opgedaan met
klassieke auto’s. Tegenwoordig
woont hij met zijn vrouw Wilma
in het Belgische plaatsje Kelmis
(La Calamine) bijna in de scha-
duw van het roemruchte viaduct
van Moresnet. Oldtimers zijn nog
altijd zijn lust en zijn leven. En
wat is dan een drupje gemorste
olie!
Math zat al vroeg achter het stuur.
Pa Prevoo was bakker en samen
met zijn vader bezorgde hij het
brood in de Volkswagen T 1 uit
1965 . Later kocht Pa Prevoo zich
een Opel P1 met een grijnzende
grill. „In die auto heb ik zelf rijden
geleerd”, zegt Math. „Toen kon dat
nog allemaal.”
Al op betrekkelijk jonge leeftijd
had Prevoo een eigen Austin
Healey. „Eentje met van die kik-
kerogen.” Daarna volgden een
reeks andere klassiekers. Onder
meer een Jaguar MK ll, een Merce-

des 190 SL, een MG-A , MG TD ,
Triumph TR 3A.
Niet lang na het verwerven van de
Healey werd hij eigenaar van een
Morris Ten uit 1934. Als het aan
Math Prevoo gelegen zou hebben
had hij het liefst alle oldtimers in
zijn armen gesloten. Zijn drukke
baan - hij vervult een commerciële
functie bij een grote telefoonmaat-

schappij - en zijn bouwplannen in
die tijd deed hem besluiten om een
groot deel van zijn wagenpark van
de hand te doen.
Maar de Morgan 4/4 mocht blij-
ven. Die verhuisde mee naar Bel-
gië. Math is al ruim 33 jaar lid van
de Ivac, de internationale veteraan
automobielclub. Hij organiseerde
tot voor kort allerlei evenementen
en toerritten en dan kun je een ei-
gen oldtimer niet ontberen. Zijn
Morgan kocht hij veertien jaar gele-
den in Waalre. „Ik zag een adver-
tentie in een landelijk dagblad
staan. Ik belde, maar kreeg geen ge-
hoor. Toen ben ik naar Friesland ge-
reden voor een andere auto. Op de
terugweg belde ik nog maar een
keertje. Deze keer was de eigenaar
thuis.”
Een tijdje na de aanschaf ontdekte
Math dat er gaten in de Morgan
ontstonden. Met name in de bo-
demplaat die, zoals bekend, uit
hout werd vervaardigd door de fa-
brikant. Math, die in zijn functie
veel met onroerend goed in aanra-
king komt, stroopte zijn mouwen
op en monteerde een bekisting-
plaat onder zijn Morgan. Dat is een
watervaste plaat die ze in de bouw
gebruiken bij het storten van be-
ton. Beter kun je niet hebben. Om-
dat hij toch aan het sleutelen was,
reviseerde hij maar meteen de rem-
men. Voor de rest was de Morgan
perfect. „Wat goed is moet je zo la-
ten.”
Over een paar maanden, als de kou
uit de lucht is, is het weer toeren ge-
blazen. Dan zetten Wilma en Math
weer hun geruite petjes op voor
nieuw plezierritjes.

Paspoort
Naam: Math Prevoo
Woonplaats: Kelmis (La Calami-
ne), België
Leeftijd: 60 jaar
Rijbewijs sinds: 1971
Auto: Morgan
Bouwjaar: 1968
Gewicht: 670 kg
Type: 4/4
Motorinhoud: 1600 cc
Motortype: Kent (Ford)
Vermogen: 98 pk
Topsnelheid: 160 km/u
Verbruik: 1:14
Gekocht in: 1999
Huidige waarde: onbekend
Km-stand aanschaf: 17.400
Km-stand nu: 50.000
Nieuwprijs in 1968: fl. 17.000,-
Productie aantal: 3160

KOSTEN
Restauratiekosten: verwaarloos-
baar
Onderhoudskosten: €5000,- (in
veertien jaar)
Verzekering: €45,-/j.
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Math Prevoo wilde geen afscheid nemen van zijn Morgan.  foto Arnaud Nilwik


