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‘Mijn auto zie ik als een
KUNSTWERK aan de muur’

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere
band met hun auto.

Vandaag Jan Roks uit
Schimmert over zijn

Honda NSX.

door Peter Heusschen

HH et is een snelheidsmon-
ster, de rode Honda
NSX van Jan Roks in
Schimmert. Hij staat
op deze middag stil te

wachten op een teken van zijn
baas, maar dat komt niet. De Hon-
da zal zijn ingetogen kracht nog
even in toom moeten houden.
Maar als het eenmaal zo ver is, hou
je dan maar gedeisd. Want de 274
paardenkrachten trekken pro-
bleemloos voren in het asfalt. „Als
ik in de Ride 4Fun (jaarlijkse toer-
rit voor zieken en gehandicapten)
meerijd, laat ik wel eens met opzet
een gat vallen in de stoet. Hou je
vast, zeg ik dan tegen het jongetje
of meisje naast mij als ik accele-
reer. Prachtig om vervolgens dat
wow!-geluid te horen.”
Jan Roks, hij is eigenaar van een
aannemersbedrijf in Schimmert,
vertelt dat Ride 4Fun-verhaal wel
eens aan zijn bejaarde moeder.
„Fijn dat jullie die kinderen een
plezier doen, meent ze. Ik ant-
woord dan dat we als bestuurders
ook volop genieten.” Daarmee is
de aankoop van deze allerminst
goedkope sportauto, nu twaalf jaar
geleden, helemaal verklaard. Genie-
ten zonder voorbehoud.
Roks is het prototype van een self-
made man. Praatgraag, maar zon-

der het geringste spoor van kapso-
nes. Hij stamt uit een gezin van
acht kinderen, waarbij pa Roks de
kost verdiende als spoorwegman
bij DSM. „Thuis hadden we geen
auto”, zegt Jan. „Pap reed vroeger
op een brommertje. Mijn eerste au-
to was een gebruikte Opel Ascona.
Die kreeg een vastloper. Voordat ik
een Honda Prelude kocht, had ik
toch nog twee andere Opels.”
De Prelude kocht Jan in Wijlre,
een occasion, maar zo goed als
nieuw. „Mijn echtgenote Jeanine
reed in een Honda Civic. Wij had-
den goede ervaringen met deze au-
to’s.”
Niet vreemd dat Jan zich weer ging
oriënteren binnen het serieuze seg-
ment van dit merk. Hij wilde een

bijzondere auto. Als een soort belo-
ning voor zijn lange werkweken ge-
durende vele jaren. Een koekje uit
de eigen trommel, goed be-
schouwt. In Veldhoven stond de
NSX bij een autobedrijf dat we-
gens te hoge investeringen net
geen dealerschap wist te bemachti-
gen bij de Japanse fabrikant. „De
NSX werd via België ingevoerd. Ik
heb Jeanine meegenomen naar de
showroom. Ze had in het begin
haar bedenkingen, maar gunde me
de auto toch ondanks de kosten.”
Eenmaal thuis was Jan enigszins
ontevreden over de ingebouwde
alarminstallatie. „Er zat een knik
in het plaatwerk op de plaats waar
de kabels getrokken waren. Ik heb
dat door een garagebedrijf hier in

de buurt helemaal in orde laten
maken.”
Op de autoweg van Bocholtz rich-
ting Heerlen ‘vergiste’ Jan zich in
de kracht van die 274 paarden die
verstopt zijn in zijn NSX. „Ik haal-
de een andere automobilist in en
zag toen op de teller dat de meter
op 230 kilometer stond. Jeanine en
ik hadden dat nauwelijks in de ga-
ten, zo snel verliep het doortrek-
ken. Maar wees gerust, het was in
de avonduren, er was nauwelijks
verkeer op de autoweg”, zegt Jan
bij wijze van verontschuldiging.
Jan Roks heeft de auto nu onge-
veer twaalf jaar in bezit. Hij reed in
al die achtduizend kilometer met
zijn lage Japanner. Nog geen zeven-
honderd kilometer per jaar. „Je
hoeft niet in een auto te rijden om
ervan te kunnen genieten”, zegt
hij. „Mijn NSX vergelijk ik wel
eens met een mooi kunstwerk aan
de muur.”
De NSX komt meestal uit de stal-
ling voor speciale gelegenheden zo-
als de Ride 4Fun-toer of voor gala-
feesten van kennissen, vrienden of
scholieren. „Ik moet er wel bij zeg-
gen dat de meeste mensen voor
hun feest een lichte voorkeur heb-
ben voor de Ferrari Modena 360
van mijn broer Jack. Als hij bezet
is, mag ik meedoen.” Jan lacht.
Geen probleem voor hem, ben je
betoeterd.

Paspoort Jan Roks
Woonplaats: Schimmert
Leeftijd: 52 jaar
Rijbewijs sinds: 1979
Auto: Honda NSX
Bouwjaar: 1992
Gewicht: 1340 kg
Type: NSX 3.0
Motorinhoud: 3l
Motortype: zescilinder (VTEC)
Vermogen: 274 pk
Topsnelheid: 270 km/u
Verbruik: 1:7

Gekocht in: 2000
Km-stand aanschaf: 10300
Km-stand nu: 18300
Bijzondere kenmerken: V6 motor
(midden)

KOSTEN

Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten jaar:
€ 350,-
Verzekering P: 1150,-/j

Jan Roks en zijn supersnelle Honda SNX die hij tegenwoordig nog maar sporadisch van stal haalt.  foto Diana Scheilen


