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Blonde vriendin met mooie
SNOET en FORS ACHTERWERK
door Peter Heusschen

H

In de rubriek Mijn Mobiel
vertellen lezers over de

bijzondere band met hun

voertuig. Vandaag:

de ‘geheime’ Bentley van

Venraynaar Hugo Jochijms.

H ugo Jochijms had een list
nodig om zijn doel te be-
reiken. Zijn twee kinde-
ren zaten in het complot

en hielden anderhalf jaar lang hun
kaken stijf op elkaar. Want pappie
restaureerde in het geheim zijn
Bentley T1 bij zijn vriend Twan.
En dat mocht mammie Svetlana
niet weten, want zij vond het
maar niks dat manlief altijd maar
onder zijn auto zou liggen. Hugo
sleutelde alleen als Svetlana aan
het werk was. Op vrijdagavond en
alle zaterdagen.
Toen hij op een dag het voorhang
wegtrok, wist zijn echtgenote niet
hoe ze het had. Er stond een schit-
terend witte Bentley voor haar
ogen die er zo goed als nieuw uit-
zag! Bijna een godswonder.
Hugo, hij is senior adviseur bij een
groot bedrijf op het gebied van
hoogwaardige elektronische bevei-
liging in Sittard, zal dat verhaal
niet voor de eerste keer wereldkun-
dig gemaakt hebben. Zoiets doet
het altijd bijzonder goed op ver-
jaarsfeestjes. En dan zal hij er bij
vertellen dat Svetlana eerst verrukt
was en daarna een tikkeltje boos.
Want wat had die restauratie wel
niet gekost? Gelukkig viel dat mee.
Afgezet tegen de huidige (taxa-
tie-)waarde deed Hugo goede za-
ken.

Zeker als je bekijkt dat hij de auto
als wrak van zijn goede vriend Ni-
co in het Zeeuwse Axel cadeau
kreeg. „Nico heeft een bedrijf in
Rolls Royce’s en Bentley’s. En hij is
gespecialiseerd in rotatiemotoren,
ook wel wankelmotoren genoemd.
Omdat ik ooit een privéklusje voor
hem deed, kwam hij op een dag
met de Bentley T1 op de proppen.
De auto stond achter zijn bedrijf te
vergaan. Of ik interesse had. Ik
mocht hem gratis meenemen.”
Daar had Hugo als pus sang auto-
liefhebber wel oren naar. „Ik ben al-
tijd al geboeid door auto’s. Niet gek
overigens, want ik groeide op naast
een garagebedrijf in Blitterswijck.

Als kleine jongen zat ik al aan de
sturen te trekken van de daar gepar-
keerde auto’s. Later kocht ik mijn
eerste auto, een Volkswagen Golf 1
met een éénliter motortje. Maar ik
wilde meer. In die auto heb ik een
1,6 GTI-blok ingebouwd. Kon ik
met mijn vrienden concurreren.”
Op een kwade dag reed hij met de-
ze auto een voorgevel uit een wo-
ning. „Gelukkig was op dat mo-
ment niemand thuis. Wel lag Jezus
voorover gestrekt op de vloer. Zijn
beeltenis hing op de gevel die ik er-
uit reed.”
Na de Golf bezat Hugo nog talloze
andere auto’s, van een Alfa Romeo
tot en met een BMW. Zijn Rover

van 3,5 liter was qua grootte de op-
stap naar een Bentley, ook al besef-
te Hugo dat niet direct. „Neem
maar mee”, zei vriend Nico dus te-
gen hem. De Bentley had dienst ge-
daan als trouwauto in Brussel. Hij
was voor een reparatie naar Zee-
land gebracht en nooit weer opge-
haald. Dat leverde nog een korte
discussie met Svetlana op, die be-
ren op de weg zag. Daarop ging het
wrak naar een andere vriend,
Twan, die ruimte genoeg had voor
het stallen van de eens zo trotse au-
to. „Weet je wel dat de Bentley ei-
genlijk gezien moet worden als de
sportieve uitvoering van een Rolls
Royce?”, zegt Hugo.
Sportief of niet, de Bentley werd
door Hugo, zijn vader en Twan he-
lemaal gestript. „Het was nog een
hele toer om de juiste onderdelen
te krijgen. Gelukkig dacht Nico in
Axel ook mee.” Op 10 maart 2009
werd de Bentley weer op kenteken
gezet na een intensieve zoektocht
naar de historie van de auto. Ander-
half jaar na de schenking.
Maar voor Svetlana is vooral de pro-
ductiedatum van de auto bijzon-
der. Dat was op 10 maart 1971. „Op
die dag werd ook mijn schoonzus
zus Natasha geboren.”
Hugo omschrijft de auto nu als zijn
blonde, Engelse vriendin met een
zwoele stem en weer een mooi
snoetje. „En met een fors achter-
werk”, voegt hij eraan toe.

Paspoort
Naam: Hugo Jochijms
Woonplaats: Venray
Leeftijd: 48 jaar
Rijbewijs sinds: 1983
Auto: Bentley
Bouwjaar: 1971
Gewicht: 2219 kg
Type: T (1)
Motorinhoud: 6,7l
Motortype: V8
Vermogen: 240 pk
Topsnelheid: 200 km/u
Verbruik: 1:4 (gemiddeld)
Gekocht in: 2008 (gratis, sloopauto)

Aanschafprijs: -
Huidige waarde: € 23.500,-
(taxatie)
Km-stand aanschaf: 86498
miles
Km-stand nu: 87199 miles
Bijzondere kenmerken: mooi
gerestaureerd
Nieuwprijs in 1971: € 110.000,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 7000,-
Onderhoudskosten jaar: € 300,-
Verzekering: € 300.- (vol. casco)

Hugo Jochijms bij zijn ‘blonde, Britse vriendin’. foto Mijntje Wismans


