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‘Zonde dat deze DAME niet de
aandacht krijgt die ze verdient’

In de rubriek ‘Mijn
auto’ vertellen lezers over

de bijzondere band met

hun voertuig.

Vandaag Ralf Janssen

uit Echt over zijn

Peugeot 201 uit 1929.
door Peter Heusschen

AA an het einde van het
vraaggesprek demon-
streert Ralf Janssen nog
even het starten van zijn

85 jaar oude Peugeot 201. Het gaat,
eerlijk is eerlijk, een tikkeltje moei-
zaam. Bij de tweede poging komt
de viercilinder hortend en stotend
op gang. Ralf neemt wat gas weg
en drukt de choke een eindje terug.
Daarna lijkt het of de 23 pk sterke
motor tot rust komt in een statio-
naire gang. „Ik noem mijn auto wel
eens een oude Franse dame met
nukken”, zegt hij gevat. En dan
heeft hij het niet alleen over start-
perikelen.
Naast de nukkige oude dame staat
zijn vlotte Peugeot 206 CC van re-
centere datum. Onwillekeurig
dringt zich de vergelijking op tus-
sen een amechtige oma en haar
patente achterkleindochter, die
nog een heel leven voor zich heeft.
Terwijl het motortje verder prut-
telt, opent Ralf de garagedeuren,
want je laat een dame, ook al is ze
ietsjes recalcitrant, niet in de kou
staan.
Ralf is directeur/eigenaar van het
bedrijf RiJa dat zich in Echt bezig-
houdt met reconditionering van
kleding. „Daarbij moet je vooral
denken aan kleding die vaak uit
het Verre Oosten komt en veelal
aangeleverd wordt in containers.
Op verzoek van de wederverkopers

brengen wij deze kleding die lange-
re tijd onderweg is geweest weer in
goede conditie door middel van
(stoom-)tunnelen, beugelen, strij-
ken, blazen en persen.”
Ralfs ouders, Ria en Jac, werkten
vroeger bij kledingbedrijf Macin-
tosh in Stein en werden al snel zelf-
standigen met een eigen bedrijfje
in Echt. Op autogebied had vader
Jac een voorkeur voor het merk
Opel. Zoon Ralf slaagde direct na
zijn achttiende verjaardag voor het
atheneumdiploma, haalde zijn rij-
bewijs en als toetje kreeg hij ook
nog vrijstelling voor de dienst-
plicht. In zijn studententijd aan de
heao in Sittard reed hij in een oran-
je VW Polo.
Hij kwam het eerst in aanraking
met Peugeot toen hij het model

205 kocht. Een succesmodel van de
fabrikant. „Maar mijn vader vond
het maar een takkenbak”, vertelt
Ralf. Op Marktplaats kwam hij op
een dag zijn grande dame tegen.
Ze stond in Gronsveld bij een taxi-
bedrijf achter een hekje keurig te
wachten op de dingen die komen
zouden. Het was Ralf die haar mee-
troonde naar Echt. „Ik heb die auto
in een soort opwelling gekocht zon-
der dat ik echt verstand had van
techniek of van oldtimers. Integen-
deel.”
Om eens goed naar de motor te kij-
ken, schakelde hij een dealer in.
„Want tijdens een ritje naar Ko-
ningsbosch stond ik plotseling stil
en kreeg mijn Peugeot niet meer
voor- of achteruit.”
De garage nam de auto onderhan-

den, verstuurde de rekening, maar
het euvel in de aandrijflijn was al-
lerminst opgelost. Een heuse tegen-
valler.
Ralf werd lid van de Association
Peugeot Hollande (APH) en hoop-
te van de daar aanwezige clubexper-
tise gebruik te kunnen maken. Via
die contacten kreeg hij veel advie-
zen en uiteindelijk liet hij de motor
volledig reviseren door een deskun-
dige in België. Kleppen, stootstan-
gen, zuigerveren, lagers en dergelij-
ke werden vervangen. Later bleek
bij de montage van het blok dat
het gescheurd was.
„Je kunt misschien begrijpen dat ik
mijn neus er een beetje vol van
had. Zeker toen ik met mijn nieu-
we partner met picknickmand en
al na reparatie van het blok een
stukje ging rijden en ik halverwege
weer stilstond. Ze was not amused.
Ik trouwens ook niet.”
Ralf is als de dood om tegenwoor-
dig zijn bejaarde dame gunsten te
vragen. Hij laat haar liever met
rust. „Ik mis het vertrouwen om
met die auto op pad te gaan. Ik heb
me onvoldoende gerealiseerd wat
het eigenlijk inhoudt om een echte
oldtimer te bezitten. Maar het blijft
eeuwig zonde dat dit dametje niet
de liefde en aandacht krijgt die ze
verdient. Wellicht is er iemand die
genoeg knowhow heeft om te ach-
terhalen wat er nu precies man-
keert aan het weerbarstige motor-
tje in mijn bejaarde Peugeot.”

Paspoort
Naam: Ralf Janssen
Woonplaats: Echt
Leeftijd: 48 jaar
Rijbewijs sinds: 1983
Auto: Peugeot
Bouwjaar: 1929
Gewicht: 890 kg
Typeaanduiding: 201
Motorinhoud: 1,1l
Motortype: viercilinder in lijn
Vermogen in pk: 23
Topsnelheid: 80 km/u

Verbruik in l/km: onbekend
Gekocht in jaar: 2006
Aanschafprijs: € 3750
Km-stand bij aanschaf: 34.700
Km-stand nu: 34.864
Bijzondere kenmerken: nukkig
Nieuwprijs in 1929: fl. 1975

KOSTEN:
Restauratiekosten: ruim € 3000
Onderhoudskosten jaar: € 100
Verzekering: € 93,75/jaar
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