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‘Ik ben heel ZUINIG op
mijn Volvo Amazon’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun
voertuig.
Vandaag: de Volvo Ama-
zon in originele staat
van Huub Haas uit Kerk-
rade.

door Peter Heusschen

DD e vader van Huub Haas
in Kerkrade was ruim-
denkend. Reeds op
veertienjarige leeftijd
schonk hij zijn zoon

een Renault Gordini, een klein,
maar heus autootje om aan te sleu-
telen. „Dat vond ik prachtig”, zegt
Huub, net zestig jaar geworden en
sinds een paar maanden genietend
van zijn APG-pensioen. Bij de pen-
sioenreus vervulde hij 28 jaar lang
een functie als beveiligingsambte-
naar. En nu mag hij zich verheugen
op veel vrije tijd die hij samen met
zijn echtgenote Finy wil doorbren-
gen.
Vanuit zijn huiskamer in Terwinse-
len wijst hij naar zijn nieuwste pro-
ject. Een rustiek, houten bed van ru-
we planken dat onder de overkap-
ping staat. Hij timmerde het meu-
bel onlangs helemaal zelf. „Dat bed
is bedoeld voor mijn dochter
Romy. Die houdt daar wel van.”
Huub verveelt zich allerminst, on-
danks zijn surplus aan vrije tijd. Hij
houdt ervan met hout te werken en
timmert, schaaft en schroeft volop.
Daarnaast heeft hij een oldtimer
die aandacht vraagt. Het is een Vol-
vo P120, ook wel Amazon ge-
noemd. „Dat is een auto waarvoor
ik langere tijd heb gespaard. Vanaf
het moment dat me echt ging inte-

resseren voor een klassieke Volvo.”
Zijn echtgenote spoorde hem aan
om toch vooral een goede en stevi-
ge auto te kopen en niet met een
wrak thuis te komen. Huub nam
dit advies ter harte en ging op zoek.
„Voorheen reed ik ook in Volvo’s,
maar naar een goede klassieker heb
ik zeker twee jaar gezocht op beur-
zen en shows. Toen ik een keer hier
in Kerkrade in de Rodahal naar een
show ging, trof ik een handelaar die
uitnodigde eens naar Beek te ko-
men en er een mooie Volvo uit te
zoeken. Ik ben er samen met Finy
en mijn dochter Romy naartoe ge-
gaan. Gelukkig maar, want ik kon
in mijn eentje uit het ruime aan-
bod geen keuze maken.” Het werd
uiteindelijk de Amazon met een

nebelgrüne kleur, nummer 73. „Een
prachtige importauto, rechtstreeks
uit het moederland Zweden”, weet
Huub.
Het autoleven van Huub begon dus
al op jonge leeftijd. „Ik weet nog
goed dat we wel eens op familiebe-
zoek gingen in Maastricht. Als we
dan langs de autosloperij reden, zei
ik tegen mijn ouders: zet me hier
maar af en haal me straks maar op
als jullie weer naar huis rijden.”
Dat deden zijn ouders natuurlijk
niet, maar ze wisten drommels
goed dat Huub al heel vroeg ‘auto-
gek’ was. Na het Renaultje kreeg
hij een Mini Cooper (‘voor de meis-
jes’). Hij diende bij de landmacht,
leerde Finy kennen en trouwde.
Toen reed hij in een R4. Huub

werd vader van drie kinderen, zo-
nen Rick en Remy en dochter
Romy. „Voor de veiligheid stapt ik
over op een Volvo 240 GL. De ro-
buustheid van het merk onder-
vond ik in Trier. Ik kreeg een klap-
band op de autoweg en belandde
met vier inzittenden in de vangrail.
Een ernstig ongeluk, maar gelukkig
raakte niemand gewond omdat we
beschermd waren door de stevige
kooiconstructie.”
Huub is het merk trouw gebleven.
Er staat nu een Volvo stationmodel
op de oprit, waarmee hij samen
met Finy het komend jaar naar
Zweden wil.
De Amazon, zijn oogappel, staat ’s
winters in de stalling en steekt in
de wintermaanden zijn neus niet
buiten de deur. „Ik ben er heel zui-
nig op”, zegt Huub. „Ik probeer de
auto zo goed als mogelijk zelf te on-
derhouden. Mochten er manke-
menten zijn waar ik zelf niet uit
kom, dan kan ik terugvallen op
mijn zoon Remy die een techni-
sche opleiding heeft genoten. Zelf
rijdt hij in een ‘kattenrug’, ook een
Volvo-klassieker.”
In zijn garage laat Huub nog even
zijn gereedschap zien, waaronder
een mooie collectie steek- en dop-
sleutels. Allemaal in inchmaten,
want zijn Amazon heeft geen me-
trische moeren en bouten aan
boord.

Paspoort
Naam: Huub Haas
Woonplaats: Kerkrade
Leeftijd: 60 jaar
Rijbewijs sinds: 1974
Auto: Volvo Amazon
Bouwjaar: 1963
Gewicht: 1048 kg
Typeaanduiding: P120
Motorinhoud: 1.8l
Motortype: vier cilinder in lijn
Vermogen in pk: 75
Topsnelheid: 120 km/u

Paspoort
Verbruik l/km: 1 op 11
Gekocht in: 2007
Aanschafprijs: 10.000 euro
Km-stand bij aanschaf: 72.000
Km-stand nu: 82.000
Bijzondere kenmerken: originele
staat

KOSTEN
Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten per jaar: € 250,-
Verzekering: 60 euro per jaar

Huub Haas heeft zijn Amazon voor de foto even uit de winterslaap gehaald.  foto Bas Quaedvlieg


