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‘GAAF zo’n Thunderbird,
die auto wordt de mijne’
door Peter Heusschen

T

In de rubriek Mijnauto ver-

tellen lezers over de bij-

zondere band die ze met

hun voertuig hebben. Van-

daag Marc Custers uit

Roermond over zijn Ford

Thunderbird.

T huis reed zijn vader in een
Toyotaatje. „Dat is hij al-
tijd blijven doen” zegt
Marc Custers. Na het beha-

len van zijn eigen rijbewijs, Marc
was toen achttien jaar, kocht hij
een Alfa Romeo 33 Boxer QV4.
Een snelle jongen zoals hij dat uit-
drukt. „Maar na een jaar was de
liefde over”, vertelt hij. „Ik betaal-
de me blauw aan lasten.” Er kwam
een Toyota Starlet voor in de
plaats. Een burgermansvoertuig,
maar wel zuinig.
Toch bleef Marc dromen van iets
dat zijn gevoel meer aansprak. Hij
vond een baan bij DAF Trucks in
Eindhoven nadat hij zijn diploma
voor automonteur had behaald.
Legde regelmatig geld opzij en ont-
moette iemand die vond dat hij
wel aan een Ford Thunderbird toe
was. Dat beaamde Marc. „Ik vond
die bak gaaf en beloofde mezelf
dat die auto de mijne zou worden.
Uiteindelijk gunde de eigenaar mij
zijn auto”, zegt hij.
Marc was de koning te rijk. Zijn
goed bewaarde droom van een bui-
ten proportionele Amerikaan werd
werkelijkheid. Maar na drie jaar
kwam een einde aan de euforie: de
motor van zijn Thunderbird was
niet meer wat het zijn moest. Marc
stapte naar een revisiebedrijf en

legde zijn probleem voor. Tegelij-
kertijd zocht hij meer ‘power’.
„Mijn auto weegt ongeveer 2500 kg
en dat vergt nogal wat van een aan-
drijflijn. Je zult toch met het ver-
keer mee moeten komen.”
Om de paardenkrachten en kilover-
houding in balans te brengen werd
een heel scala van maatregelen uit
de kast getrokken. „Van het cilin-
der opboren tot het plaatsen van
andere koppen, nieuwe zuigers
met zuigerstangen en krukassen
met lagers en een groter inlaat-
spruitstuk.” De verbouwing lever-
de een vermogen op van 437 pk,
meer dan het dubbele van de fa-
brieksopgave. Maar er was een pro-

bleem: de motor liep niet zoals die
eigenlijk moest lopen. Marc ging,
omdat hij zelf dagelijks aan auto’s
sleutelt, op onderzoek uit. Hij ont-
dekte dat het revisiebedrijf verge-
ten had om de oliepomp aan te
sluiten. Gevolg: zuiger kapot, drijf-
stang naar de filistijnen en defecte
lagers! Het bedrijf wilde de fout
niet erkennen omdat Marc zelf aan
de motor gewerkt had en niet di-
rect teruggekomen was met zijn
klacht. In plaats van een masker op
te zetten voor de daarop volgende
carnavalsweek, trok hij zijn overall
aan en loste het probleem zelf op.
„Kostte me wel bloed, zweet en tra-
nen.” Toen hij echter vol spanning

de contactsleutel omdraaide viel al-
les van hem af. De motor liep feil-
loos. „Ik kon wel huilen van blijd-
schap”, zegt hij.
Niet alleen de motor kreeg een
‘boost’. „Eerder had ik al een beetje
roest onder het leren dak gezien.
Toen ik leer en vinyl eraf haalde
bleek er heel veel roest tevoorschijn
te komen.” Marc kocht een stuk
plaatstaal en ging kloppen, zoals hij
dat noemt. Het hele dak werd met
de hand in vorm gebracht en ge-
monteerd. Dat was nog niet het ein-
de van de restauratie, maar begin
dit jaar kon de vlag eindelijk uit:
Marc’s auto was top geworden.
Nu zit hij vooral om te ontspannen
in de 5,79 meter lange Ford, want
hij maakt regelmatig lange werkda-
gen. „Als ik stress voel gaan mijn
vriendin Saskia en ik cruisen met
mijn Thunderbird en alles is ver-
dwenen.”
Op de grote meeting, overmorgen
in Reuver, zal hij zijn radioantenne
optuigen met de Amerikaanse vlag,
symbool van het land dat hij met
Saskia ooit zal bezoeken. Een ande-
re droom die hij waar gaat maken.

Marc Custers staat zondag met zijn
Thunderbird op het inmiddels beken-
de Internationaal USA Cars Treffen
aan de Bergerhofweg 31 (Manege De
Paardenvriend) in Reuver. Het evene-
ment begint om 10 uur.

Paspoort
Naam: Marc Custers
Woonplaats: Roermond
Leeftijd: 28 jaar
Rijbewijs sinds: 2003
Auto: Ford Thunderbird, 20th
anniversary
Bouwjaar: 1975
Gewicht: 2384 kg
Motorinhoud: 7 l
Motortype: V8
Vermogen: 437 pk
Topsnelheid: onbekend
Brandstofverbruik: 1:6 (gem.)

Gekocht in: 2004
Aanschafprijs: € 9500,-
Huidige waarde: € 25.000,-
(schatting)
Km-stand aanschaf: 42.000
miles
Km-stand nu: 1167 miles
(nieuwe klok)
Nieuwprijs in 1975: $ 8500,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 15.000,-
Onderhoudskosten jaar: € 60,-

Marc Custers met zijn - geheel gereviseerde - Ford Thunderbird.  foto Jeroen Kuit


