
vrijdag, 28 juni 2013

Met de ROLLS-ROYCE
naar een Frans ovenfeest
door Peter Heusschen

I

In de rubriek ‘Mijn
mobiel’ vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Ine Hellwig en Jan Wid-
dershoven uit Ransdaal
over hun Rolls-Royce.

I ne Hellwig en Jan Widdersho-
ven hebben veel dingen ge-
meen. Het echtpaar is franco-
fiel tot in bijna in elke vezel,

het houdt van oldtimers en is bo-
venal gek op zijn Rolls-Royce, een
strakke Silver Wraith II die met
zijn 34 jaren eigenlijk nog tot de
youngtimers behoort, als we Ine
mogen geloven.
In september gaat het Ransdaalse
stel voor een lang weekend op pad
naar Dieue-sur-Meuse. Met in hun
kielzog een hele stoet klassieke au-
to’s om in het Noord-Franse dorp-
je eens flink de bloemetjes buiten
te zetten. Want tijdens het jaarlijk-
se ovenfeest (fête du four) staat dit
keer de geschiedenis van de auto-
mobiel centraal.
Ine en Jan reageerden vorig jaar
spontaan op de vraag van de orga-
nisatie voor medewerking aan het
thema voor dit jaar. Ze benaderden
vrienden, kennissen, autoclubs en
iedereen die in het bezit is van een
klassieke auto en die niet afwijzend
stond tegen een paar ontspannen
dagen, daar in de buurt van Ver-
dun. „We hebben op dit moment
al 25 auto’s die meedoen”, zegt Ine.
Vorig jaar hebben ze met een klei-
nere ploeg deelnemers, gerekru-
teerd uit de leden van de autoclubs
Ivac, (Internationale Veteraan Auto-
mobielen Club) en de Citroën DS-
club, de dreven rond het dorpje ‘on-
veilig’ gemaakt. Blijkbaar is de klas-

sieke mini-invasie bij de Fransen
zo goed aangekomen dat ze een pas-
send thema bedachten en de Hol-
landers dit jaar weer uitnodigden.
„Ik hoop dat we dit jaar zeker vijf-
tig auto’s bij elkaar krijgen”, zegt
Ine. Gezien haar niet aflatende
energie zal dat wel lukken.
Ine werkte lang als leidinggevende
in de ouderenzorg, zowel in Duits-
land als in ons land. Een ongeluk
en bijkomende complicaties maak-
ten een einde aan haar carrière.
Haar echtgenoot Jan Widdersho-
ven, een werktuigbouwkundig inge-
nieur, werkt als productmanager
bij de FEV GmbH in Aken. Dat is
een bedrijf dat zich toelegt op de
ontwikkeling van motoren en voer-
tuigtechnologie in het algemeen.
Dat brengt ons meteen terug naar
de Rolls-Royce. Jan: „Als student
aan de TH in Aken reed ik dagelijks

op de fiets naar college. Maar ik
droomde altijd van een Rolls. Een
jeugddroom zou je het kunnen noe-
men.”
Na zijn afstuderen kocht Jan een
Fiat Ritmo. Hij bemerkte al gauw
dat het Ritmootje slechts een
schim was van zijn gestileerde En-
gelse droom en na een aantal repa-
raties ging het Italiaantje de deur
uit. Er kwam een Volvo 240 voor
de deur en het werd het huismerk
van het echtpaar. Tot 2007 toen
Mercedes de Volvo’s kwam aflos-
sen. „Dat had alles te maken met
het zitcomfort, voor mijn slechte
rug heb ik goede steun nodig”,
weet Ine.
De Rolls-droom van Jan die latent
aanwezig bleef, kwam in 2002 uit.
Een kleine 25 jaar nadat Jan erover
begon te dromen. Via een RR- en
Bentleyspecialist in het plaatsje Mo-

lenhoek kwam Jan in contact met
de eigenaar van de Wraith II. De au-
to stond gepamperd en gepoeierd
in Baarlo. „Toen de garagedeur
open zwaaide, wist ik meteen dat
dit mijn auto was”, zegt hij. En Ine
dan? „Ik ging gewoon mee in het
enthousiasme van mijn man. Bo-
vendien: de auto zag er piekfijn uit
en was bijzonder goed verzorgd in
al die jaren.”
Een paar weken later werden Ine
en Jan eigenaren van een heuse
Rolls-Royce. „Volgens de taxateur
is de auto een van de betere exem-
plaren die in ons land rondrijden.”
Daarom zijn Ine en Jan uiterst zui-
nig op hun beroemde klassieker.
De puike verzorging in Baarlo
vindt in Ransdaal naadloos navol-
ging. Soms merken beiden dat hun
Rolls bij sommige mensen een be-
paalde afstand creëert. „Maar we
zijn absoluut geen miljonairs”, zegt
Ine. „Bovendien: je mag toch een
hobby hebben. Of niet?” En daar
past een Frans ovenfeest prima bij.

Het najaarsevenement met ovenfeest
van Dieue-sur-Meuse vindt plaats op
21, 22 en 23 september. De oldtimer-
karavaan vertrekt op vrijdag in
Zuid-Limburg. Verblijf in hotel of op
camping in Frankrijk is mogelijk. Promo-
tie van het automerk en club en passen-
de kledij bij het jaartal van de auto
wordt door het organiserende Tradi-
tions Meusiennes op prijs gesteld. Voor
meer informatie mail naar Ine Hellwig:
rrsw5455@gmail.com
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Paspoort
Naam: Ine en Jan

Widdershoven-Hellwig
Woonplaats: Ransdaal
Leeftijden: 58 en 59 jaar
Rijbewijs sinds: 1974 en 1975
Auto: Rolls-Royce
Bouwjaar: 1979
Gewicht: 2190 kg
Type: Silver Wraith II
Motorinhoud: 6.7l
Motortype: V8

Vermogen: 220 pk
Topsnelheid: 190 km/u
Gekocht in: 2002
Miles-stand aanschaf: 38666
Miles-stand nu: 56859
Nieuwprijs in 1979: fl. 177.000,-

KOSTEN
Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten jaar: nihil
Verzekering: € 400,-/j
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