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‘Erin rijden is mooi, maar het
OPKNAPPEN nog mooier’
door Peter Heusschen

R

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de bij-

zondere band die ze heb-

ben met hun voertuig. Van-

daag is het de beurt aan

Theo Tummers uit Ob-

bicht over zijn Mercedes

230 SL.

R uim negentien jaar gele-
den stond Theo Tum-
mers in het Duitse Nord-
holm op een autoveiling
om te bieden op een

Mercedes 230 SL. Hij had mededin-
gers verwacht, maar na zijn bod
bleef het stil in de zaal. De veiling-
meester keek even weifelend naar
de eigenaar, maar die reageerde
niet. Toen het houten hamertje het
bekende geluid maakte was Theo
de trotse bezitter geworden van
een cabrio die hij altijd al wilde
hebben. In dit geval was het een in-
stapper tegen een betaalbare prijs,
waar hij iets moois van wilde ma-
ken.
Toen de auto een paar dagen later
thuis werd afgeleverd, was zijn echt-
genote Marjo niet echt in de zeven-
de hemel over de staat waarin de
Mercedes verkeerde. Bovendien
had de auto een roestbruine kleur
waar zij ook al niet vrolijk van
werd. Maar Marjo kende haar man.
Zij wist dat hij eerder auto’s geres-
taureerd had en niet voor een klein-
tje vervaard is. Theo: „Maar dat wa-
ren altijd Kevertjes geweest. Een
Mercedes had ik nog nooit onder
handen gehad.”
De Kevertjes waren tamelijk gemak-
kelijk op te knappen door de een-

voudige techniek die Volkswagen
toegepaste. De 230 SL was andere
koek. Bovendien had de auto vijf-
tien jaar niet gereden. Dat is tame-
lijk funest voor het gecompliceerde
voertuig dat Mercedes Benz in 1963
op de markt bracht. Het was de eer-
ste roadster die een veiligheidscar-
rosserie had, uitgerust met kreukel-
zones aan de voor- en achterzijde
en brandstofinspuiting.
Theo, die zich al van tevoren ver-
diept had in het model, kocht een
werkplaatsboek en ging in zijn gara-
ge aan de slag. Hij hing de auto op
aan het plafond via een speciale ket-
tingconstructie die hij zelf bedacht
had. „Op die wijze kon ik onder de
auto werken zonder te liggen en ik

kon hem op een makkelijke manier
360 graden draaien.”
Dat was in 1995. Elk onderdeel dat
hij verwijderde uit de auto kreeg
een nummer of merkteken en
werd op een overzichtelijke manier
opgeborgen om het op een later
tijdstip weer op de juiste plek te
kunnen monteren. „In die periode
zat ik bijna elke avond in de garage,
televisie kijken was er niet bij.”
Het motorblok bleek een probleem
omdat de cilinders helemaal vast za-
ten. „Dat heb ik door een speciaal
bedrijf in Nuth laten reviseren.”
Net zoals hij het interieur opnieuw
liet bekleden door leerspecialisten
en het spuitwerk in handen gaf
van een vakman.

Tijdens het schuurwerk aan de au-
to lieten zijn dochters Anke en
Yvonne zich van hun beste zijde
zien: ze werkten zich een slag in de
rondte om de oude lak te verwijde-
ren. Echtgenote Marjo verrichtte
hand- en spandiensten door de ca-
tering te verzorgen en het fotoar-
chief bij te houden.
Drie jaar later, in 1998, kon Theo
zijn wagen in Elsloo aanbieden
voor de keuring. „De keurmeester
had geen op- of aanmerkingen”,
zegt hij met gepaste trots.
Toen brak de tijd aan van het rij-
den, daar is een auto tenslotte voor
ontworpen. Theo werd lid van di-
verse autoclubs en maakte in het
begin alle oldtimerritten die zich
aandienden. „Toch merkte ik dat
de motor vrij onrustig liep. De Mer-
cedes-garage in Aken die ik raad-
pleegde, kon na drie uur sleutelen
het euvel niet oplossen. Uiteinde-
lijk kwam iemand op het idee om
een deskundige oud-werknemer in
Landgraaf te raadplegen. De man
stelde de motor in een mum van
tijd helemaal opnieuw af. Perfect.”
Als je Theo Tummers vraagt waar-
van hij nu het meest genoten heeft
tijdens zijn project dan is hij heel
duidelijk. „Het rijden in de auto is
prachtig, maar voor mij was het op-
bouwwerk het mooiste. Het eindre-
sultaat, ja.”

Paspoort
Naam: Theo Tummers
Woonplaats: Obbicht
Leeftijd: 58 jaar
Rijbewijs sinds: 1974
Auto: Mercedes 230 SL
Bouwjaar: 1967
Typeaanduiding: W113
Gewicht: 1355 kg
Motorinhoud: 2.3l
Motortype: zescilinder
Vermogen: 150 pk
Topsnelheid: 200 km/u

Verbruik: 1 op 7
Gekocht in: 1995
Km-stand bij aanschaf: 68.000 miles
Km-stand nu: 98.000 miles
Bijzondere kenmerken: Pagodedak
(hardtop)
Nieuwprijs in 1967: fl. 28.500,-

KOSTEN
Restauratiekosten: onbekend
Onderhoudskosten/jaar: € 250,-
Verzekering: € 500,- (voll. casco)

‘Erin rijden is mooi, maar het
Theo Tummers knapte zijn Mercedes 230 SL grotendeels zelf op.  foto Ermindo Armino


