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‘Exclusiviteit heeft prijs’In de rubriek
Mijnauto vertellen

lezers over de
bijzondere band die
ze hebben met hun

voertuig.
Vandaag Peter Habets

uit Nuth over zijn
Ford Torino(’s).

door Peter Heusschen

ZZ ijn twee Torino’s heeft
Peter Habets op deze
zonnige ochtend al
vroeg ‘van stal’ gehaald.
Want hij weet dat zijn

oogappels voor de krant op de
plaat gaan zoals dat heet. Beide
Amerikaanse muscle cars staan nor-
maliter hoog en droog in een
loods, beschut tegen weer en wind.
En als het even kan onder doeken
tegen het stof. De twee Fords, van
het bouwjaar 1971, hebben hun ei-
gen verhaal dat Habets graag wil
vertellen voordat hij deze week aan
zijn tweede middagdienst begint
bij DSM.
Bij het chemieconcern werkt hij als
procesoperator, een beroep dat hij
met plezier uitoefent. Maar als je
hem zou vragen wat hij nu liever
doet, het DSM-werk of het knutse-
len aan zijn auto’s dan zal het ant-
woord duidelijk zijn, gezien hij alle
vrije uurtjes, ook in de weekein-
den, besteedt aan zijn gestaalde
vrienden.
Na zijn opleiding tot automonteur
werkte hij een poos in een Fordga-
rage en sleutelde hij in zijn militai-
re diensttijd veelal aan Amerikaan-
se voertuigen. Of hij daar zijn voor-
liefde voor auto’s uit dat land op-
deed blijft even in het ongewisse.
Feit is wel dat hij graag met iets
voor de dag komt dat niet iedereen

heeft. Dat zijn grote veelal Ameri-
kaanse bakken met veel power on-
der de motorkap en het liefst exem-
plaren die in onze contreien niet
tot het dagelijkse straatbeeld beho-
ren. Beter gezegd: auto’s die verder
bijna niemand heeft.
Neem de zilvergrijze Torino die
sinds zeven jaar in zijn bezit is. Ha-
bets was al langere tijd op zoek
naar een betaalbare auto van dit
type en bouwjaar. Via een adver-
tentie op Marktplaats maakte hij
zijn wens kenbaar. Tien Torinobe-
zitters reageerden. In Den Haag
vond hij de auto van zijn gading.
„Ik kon ter plekke alleen het kale
carrosserie bekijken. De rest van de

auto zat in dozen verpakt. Natuur-
lijk hield de koop op die wijze een
risico in. Maar ik heb genoeg erva-
ring met dit soort auto’s om te kun-
nen beoordelen of de onderdelen
aan mijn eisen voldoen.”
En dat deden ze. Het blok had hij
al in de residentiestad uitgepro-
beerd. „Eerlijk gezegd was in oor-
sprong bij mij de achterliggende ge-
dacht om de onderdelen-in-de-do-
zen van de Haagse Torino als reser-
ve te gebruiken voor mijn Ford Fair-
lane. Die zijn identiek.”
Hij besloot dus anders. Anderhalf
jaar lang puzzelde en sleutelde hij
in zijn uppie aan zijn zilvergrijze
aankoop. En op een avond stond

hij op de wekelijkse oldtimermee-
ting bij het Roda JC-stadion om
zijn aanwinst aan zijn vrienden en
kennissen te tonen. Want daar gaat
het een beetje om bij zijn hobby.
Zien en gezien worden. „De reac-
ties? Nou, er vielen verschillende
monden open. Want zelfs de door-
winterde US-car-kenners moesten
even om de auto heen lopen om
de plaatjes te kunnen bekijken om
te zien wat voor vlees ze in de kuip
hadden. Dat vind ik nu leuk en dat
is tevens de drijfveer voor mij. Ik
beschouw het als een soort sport
om met een auto tevoorschijn te ko-
men die echt apart is.”
Daarom aarzelde hij niet om toe te
slaan toen twee jaar later een rode
Torino Cobra op zijn pad kwam.
Die was van een uit Curaçao terug-
gekeerde marinier die hem op zijn
beurt weer van een Shell-employé
op het eiland gekocht had. „De Co-
bra is vrij zeldzaam, zeker in ons
land. Er zijn er maar negenhon-
derd van gemaakt. Ik heb grootse
plannen om hem in de toekomst
van top tot teen te gaan restaure-
ren. Het is eigenlijk de meest bij-
zondere auto die ik heb. Alleen zal
ik op de centjes moeten letten. Er
zijn maar een paar leveranciers in
de Verenigde Staten die nieuwe on-
derdelen kunnen leveren. En die
zijn duur. Maar ik weet als geen an-
der dat exclusiviteit zijn prijs
heeft.”

Peter Habets wil vooral ook opvallen met zijn Torino’s.  foto’s Roger Dohmen


