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‘Ik houd nu eenmaal
van GOEDE AUTO’S’
door Peter Heusschen

T

In de rubriek
MijnVoertuig vertellen

lezers over de
bijzondere band die ze

hebben met een ver-
voermiddel.

Vandaag Theo Luijten
uit Landgraaf over zijn

Porsche 356 Speedster.

T heo Luijten, hij werd
bijna zestig jaar geleden
geboren in Landgraaf,
wist het al vroeg. Mocht
hij ooit de centjes heb-

ben dan zou hij zichzelf een Por-
sche cadeau doen. „Want dat is
toch de droom van elke jongen”,
zegt hij op het moment dat zijn
echtgenote Adèle een ingrijpende
knieoperatie moet ondergaan in
het Heerlense Atriumziekenhuis.
Om zijn gedachten daarover te ver-
zetten praat Theo over auto’s. Dit-
maal staat zijn tot in de puntjes ge-
restaureerde Porsche 356 Speedster
voor het voetlicht. Altijd weer inte-
ressant.

Voor alle duidelijkheid: Theo Luij-
ten exploiteert een garagebedrijf
in Heerlen en Adèle zal straks
weer haar aanpalende antiek en
brocantezaak staan als haar onwilli-
ge knie weer naar behoren functio-
neert. Ook als hobby ligt Theo
vaak onder auto’s. De Porsche
kocht hij als wrak bij onze ooster-
buren, zaagde hem in vier stukken
en bouwde de 356 weer helemaal
op uit onderdelen van schade-
auto’s. En nu staat er in zijn garage
een juweeltje van een snelheids-
monster waar je je mee kunt laten

zien. Zilvergrijs met een blauwe
striping over de motorkap en het
nummer 32 op de portieren geschil-
derd. Waarom die 32? „Dat cijfer
was vroeger mijn nummer bij het
motorcrossen. Adèle, ik kende haar
toen nog niet, ging naar een waar-
zegster en die voorspelde haar een
huwelijk waaruit twee kinderen ge-
boren zouden worden en dat haar
geluksgetal 32 was. Laat ik nu altijd
met dat rugnummer gecrost heb-
ben! Toen mijn Porsche af was,
heb dat nummer op de auto laten
schilderen. Leuk toch?”

Theo Luijten bezocht na zijn
lts-opleiding de technische vak-
school (tvs) van DSM waar hij
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zich onder meer bekwaamde in
het lassen en plaatwerken. Maar
hij had meer in huis. Wist dat ook,
en bezocht in Heerlen de mts en
opende in Gulpen al op jonge leef-
tijd een zaak in motoren. ,,Ik heb
daar jarenlang alle motormerken
verkocht, waaronder Harley Da-
vidson. Tussentijds was mijn groot-
ste hobby het motorcrossen. Begin
jaren zeventig werd ik Limburgs
kampioen. Toen ik wat ouder
werd, vond ik mezelf terug in het
zijspancrossen. Dat heb ik tot mijn
35e jaar gedaan. Na diverse blessu-
res ben ik daarmee gestopt.”
Maar de jongensdroom over die
Porsche bleef latent aanwezig.
Bijna 25 jaar geleden kocht hij een

Targa, hetzelfde type als waar
Tatortkommissar Thorsten Lannert
en zijn assistent Sebastian Bootz
in Stuttgart rondrijden. Die van
Lannert is mokkabruin, die van
Theo heeft een donkere metallic-
kleur en is een stuk mooier. „In-
derdaad en helemaal in mijn up-
pie gerestaureerd.”

Zeven jaar geleden kocht hij zijn
356 Speedster. „In Duitsland gepro-
duceerd, geëxporteerd naar de
Verenigde Staten en weer terug ge-
bracht naar de Heimat.” Theo ging
weer aan de slag. Soms stond hij
om 5 uur in de ochtend op om in
die rustige ochtenduren aan de
359 te werken, want er mankeerde
nogal wat aan de Porsche. „Ik heb
er ook een blok van 3.2l ingelegd
en een ander onderstel gemon-
teerd. De keurmeester van RDW
gaf naderhand zijn fiat en de eer-
ste rit van Theo was naar het cir-
cuit van Zandvoort met Adèle
naast zich. Nu staan er twee
mooie Porsches in zijn garage. Za-
kelijk rijdt hij in een Mercedes en
Adèle verplaatst zich ook in een
auto van dat merk, een SLK met
automaat. Voor Theo is het belang-
rijk dat zijn voertuigen kwaliteit
uitstralen. „Ik houd nu eenmaal
van goede auto’s”, zegt hij. Zo een-
voudig is dat.

Paspoort
Naam: Theo Luijten
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 59 jaar
Rijbewijs sinds: 1972
Auto: Porsche Speedster
Bouwjaar: 1959
Gewicht: 940 kg
Type: 356
Motorinhoud: 3.2l
Motortype: Boxer, 6 cilinder, lucht-
gekoeld
Vermogen: 250 pk

Topsnelheid: 230 km/u
Verbruik: 1:10
Gekocht in: 2006
Aanschafprijs: € 17.500,-
Huidige waarde: € 90.000,- (taxa-
tie)
Bijzondere kenmerken: gemodifi-
ceerd naar type 911
Kosten
Restauratie: € 20.000,-
Onderhoud per jaar: nihil
Verzekering per jaar: € 800,-
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‘Ik houd nu eenmaal
Theo Luijten: „Als je er normaal mee omgaat, gaat een Porsche niet kapot.”  foto Bas Quaedvlieg


