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OLDTIMERS bevallen het best
In de rubriek Mijnauto vertellen lezers over de bijzondere band die ze met hun voertuig
hebben. Vandaag Marlies Hilhorst in Kerkrade over haar oldtimers.

door Peter Heusschen

AA ls Marlies Hilhorst
moet kiezen tussen
haar Citroën Avant
Traction (Tuffie) of
haar machtige Ford

Thunderbird Convertible wordt het
moeilijk. De vraag is eigenlijk niet
relevant want ze hoeft die keuze
niet te maken, maar na een poosje
praten in haar huis in Kerkrade
wordt duidelijk dat Tuffie het waar-
schijnlijk zou gaan winnen. „Die au-
to zal ik nooit de deur uit doen.”
Buiten regent het weer eens, maar
de klassiekers van Marlies staan
hoog en droog weggeborgen in een
loods. Tuffie verwierf Marlies van
een boerenechtpaar in Vinkenveen.
Echtgenoot Gijs was op zoek naar
een mooi exemplaar omdat hij in
een eerder stadium bij Marlies
merkte dat ze een beetje hoteldebo-
tel was van die auto. Toeval eigen-
lijk want Gijs, groot autoliefhebber,
was op zoek naar een Thunderbird
of een Chevrolet. In ieder geval een
uit de kluiten gewassen Yank. Bij
een van die zoektochten liet Mar-
lies zich ontvallen dat het model
van Citroën, ooit ontworpen door
het duo Lefèbvre en Bertoni, bijzon-
der in haar smaak viel. Op een dag
reden ze naar de Vinkeveense plas-
sen waar een echtpaar een Traction
te koop aanbood. Marlies en Gijs
hoorden interessante verhalen aan
over de restauratie en mochten alle
foto’s bekijken die gemaakt waren
tijdens het proces. Ze waren zo on-
der de indruk van de bevlogenheid
van de verkopers dat ze zonder ver-

der te onderhandelen de vraagprijs
betaalden. „We kregen ook nog een
berg reserveonderdelen mee die de
eigenaren bij de restauratie van de
Citroën verzameld hadden.”
„Deze auto was mijn eerste oldti-
mer”, zegt Marlies. „Maar toen was
het hek van de dam”, zegt ze gek-
scherend. Ze knapte ooit met Gijs

een oude Opel Rekord op, simpel
omdat op dat moment de centjes
ontbraken voor een jonger model.
„Dat was in 1977, de auto was
twaalf jaar oud. We hebben er nog
drie jaar met plezier in gereden.”
Met dat hek en die dam doelt Mar-
lies ook een beetje op haar echtge-
noot die het liefst alle klassieke au-
to’s van enige importantie tot de zij-
ne zou willen maken. Op een dag
kwam Gijs tot de ontdekking dat
zijn nieuwste aankoop, een Stude-
baker, ook een miskoop was. Dan
maar een Thunderbird dacht hij.
Die stond ergens te pronken op een
website van een Tilburgse hande-
laar. De achtcilinder was helemaal
Amerikaans vet gespoten zoals Gijs
dat noemt. Een dikke laag zwarte
verf die alle onvolkomenheden
moest bedekken. „Voor jouw”, zei
Gijs tegen zijn echtgenote. Marlies
viel van haar stoel. „Ik had tot dat
moment helemaal niets met grote
auto’s of muscle cars.” Maar nu, der-
tien jaar verder, doet Marlies niets
liever dan haar Yank soms stevig op
zijn staart te trappen, hoewel het
meestal uitdraait op relaxed cruisen
in de omgeving. Cruisen doet ze
ook vaker met gehandicapten en
zieke mensen. Zomaar, om ze een
leuke dag te bezorgen. Marlies en
Gijs kijken uit naar de jaarlijkse Ri-
de4Fun, die dit keer in Kerkrade
van start gaat. Genietend in hun
klassiekers met razend enthousiaste
copiloten of navigators op de bijzit
of achterbank die ze een onvergete-
lijke septemberdag zullen bezorgen.
Misschien is deze keer ook Tuffie
van de partij.

Paspoort
Naam: Marlies Hilhorst
Woonplaats: Kerkrade
Leeftijd: 54 jaar
Rijbewijs sinds: 1977
Auto: Ford Thunderbird Converti-
ble
Bouwjaar: 1960
Gewicht: 1865kg
Type: Square Bird
Motorinhoud: 7 l
Motortype: achtcilinder
Vermogen: 350 pk
Topsnelheid: 195 km/u
Verbruik l/km: 1:5
Gekocht in: 1999
Aanschafprijs: € 20.000,-
Huidige waarde: € 65.000,-
Km-stand aanschaf: 50225
Km-stand nu: 64222
Bijzondere kenmerken: z/w en
elektrisch dak in kofferbak
Nieuwprijs in 1960: 4220
US-Dollar
KOSTEN
Restauratiekosten: € 10.000 en
500 manuren
Onderhoudskosten jaar: € 400,-
Verzekering: € 850 (vol.casco)

Marlies Hilhorst met een van haar lievelingen, de Thunderbird Square Bird uit 1960.  foto Roger Dohmen


