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‘Aan een oud VW-BUSJE
blijf je altijd sleutelen’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun voer-
tuig. Vandaag Henk
Koetje uit Schinveld
over zijn Volkswagen
Transporter. door Peter Heusschen

NN og niet zo heel lang
geleden stond Henk
Koetje op het punt om
zijn Volkswagenbus de
deur uit te doen. Het

was zijn kleinzoon Seb, nog net
geen vier, die hem ervan weer-
hield. „Hij stond op de oprit en liet
me vol trots zijn T-shirt zien waar-
op een VW-bus stond afgebeeld. Ik
heb toen in allerijl de advertentie
van Marktplaats gehaald. Ik kon
het toen niet meer over mijn hart
verkrijgen om de bus de deur uit te
doen.”
Tien jaar eerder was het zijn doch-
ter Jeanine die in Australië het
avontuur zocht door met een vrien-
din het grote continent te verken-
nen. „Lilian en ik hoorden haar ver-
halen. Ze liet ons een VW-busje
zien waarmee ze het land door-
kruisten. Bij die gelegenheid vroeg
ze of het niets voor ons zou zijn
om thuis mee op vakantie te gaan.”
Daar voelde het Schinveldse echt-
paar wel voor. Samen op vakantie
in een camper. Weliswaar in Euro-
pa, maar toch ook wel spannend.
Henk, tegenwoordig vrachtwa-
genchauffeur bij een houthandel,
ging op zoek. Een kennis in Eygels-
hoven had een exemplaar gevon-
den bij een oudere huisarts in Heer-
len die afstand wilde doen van zijn

VW-camper. Henk: „Hij had met
zijn oranje bus de halve wereld af-
gereisd. Blijkbaar had hij slechte er-
varingen opgedaan tijdens zijn rei-
zen, want de bus was overal gebarri-
cadeerd met traliewerk tegen inbre-
kers.”
Toch was dat overvloedige ijzer-
werk geen beletsel voor Henk en
Lilian om de bus te kopen. Want je
moet door de tralies heen kunnen
kijken. Toch?
Henk haalde kilo’s ijzer van de au-
to af, maakte het interieur schoon
en liet de bus verder zoals die was
inclusief de oranje lak. Technisch
gezien dacht hij dat alles in orde
was.
Vroeger had hij wel eens een Bel-
gisch motorblokje onder zijn

Flandriabrommer gemonteerd
voor wat meer pit. Nadien waren
het auto’s waaronder Henk te vin-
den was in zijn vrije tijd. „Na het
behalen van mijn rijbewijs kocht ik
voor een paar grijpstuivers een Sim-
caatje 1000. Er volgden Fiatjes, een
Ford Cortina en nog een hele rits
andere merken.
Hoewel Henk ervaring opdeed met
kleine reparaties aan auto’s, kreeg
hij bij zijn busje te maken met een
mankement dat hij zelf niet kon op-
lossen. De bus, die een gereviseer-
de motor had, liep niet lekker. Mise-
rabel is een beter woord. Zodanig
slecht dat Henks jongste dochter
Milou hem adviseerde dat het beter
zou zijn het kreng te verkopen.
Maar zo gauw gaf Henk zich niet

gewonnen. Hij raadpleegde een des-
kundige om de motor opnieuw te
laten reviseren. Het motorblok
bleef vervolgens vijf maanden weg
en Henk moest na de inbouw con-
stateren dat er weinig progressie
was te noteren. De bus liep nog
steeds niet goed.
Bij een tweede poging moest hij de
bus zeven maanden missen. Uitein-
delijk werd vastgesteld dat er bij
een vroegere revisie niet de juiste
onderdelen werden gemonteerd.
„Ik had, achteraf gezien, meteen
een gereviseerde motor moeten in-
bouwen”, zegt Henk. „Dat was
voor mij een stuk goedkoper ge-
weest.”
Maar dat leed is geleden en deels
vergeten. Nu loopt het busje als
een trein. Marktplaats moet het
voorlopig doen zonder Henks’
VW-busje. Deze zomer gaat hij in
de vakantieperiode met Lilian naar
een klein plaatsje in het Land van
Maas en Waal waar zijn dochter
Jeanine en haar man in eigen be-
heer een huis bouwen. Ze gaan
daar een handje helpen. Mocht dat
niet doorgaan dan rijden ze naar
een Oostenrijkse camping.

„Ik neem altijd mijn Wiener-accor-
deon mee voor de gezelligheid. En
natuurlijk mijn gereedschapskist.
Want aan een 42 jaar oude bus blijf
je altijd sleutelen.”

Paspoort
Naam: Henk Koetje
Woonplaats: Schinveld
Leeftijd: 61 jaar
Rijbewijs sinds: 1972
Auto: Volkswagen Transporter
Bouwjaar: 1973
Gewicht: 1334 kg
Typeaanduiding: T2B
Motorinhoud: 2l
Motortype: 4 cilinder/boxer
Vermogen in pk: 60
Topsnelheid: 120km/u

Verbruik: 1 op 7
Gekocht in: 2005
Aanschafprijs: € 5000,-
Km-stand bij aanschaf: 42.000
Km-stand nu: 71.150
Bijzondere kenmerken: Camper
met verhoogd dak
Nieuwprijs in 1974: fl. 9400,-
KOSTEN
Revisiekosten: ruim € 5000,-
Onderhoud: circa € 500,-/jaar
Verzekering: € 250,-/jaar

Gelet op het enthousiasme van kleinzoon Seb hebben Henk en Lilian Koetje hun busje toch maar niet verkocht. foto Diana Scheilen


