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‘Voor mijn vijftigste nog
een DROOM verwezenlijkt’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Deze week:
Frank Severens uit
Buggenum met zijn
Porsche 944.

door Peter Heusschen

FF rank Severens staat bij zijn
collega’s bekend als een ech-
te autoliefhebber. Een door-
snee autootje is aan hem

niet besteed. Sinds kort heeft hij
zijn kanariegele Opel GT (1972) in-
geruild voor een witte Porsche 944
Targa. „Heb ik toch nog, voor mijn
vijftigste verjaardag, een oude
droom kunnen verwezenlijken.”
Die droom was eigenlijk het model
911. De wens van iedere man, midli-
fecrisis of niet. „Maar die blijft voor-
alsnog financieel onhaalbaar”, zegt
Frank, die in het dagelijkse leven
als inkoop-beleidsadviseur bij een
grote onderwijsstichting zijn kost
verdient. Toen hij aan het snuffelen
was op Marktplaats, kreeg hij een
pop-up onder ogen waarin iemand
in Friesland duidelijk maakte dat
hij van zijn Porsche af wilde. Geen
911 weliswaar, maar het getoonde
model, een mooie, witte 944, liet
Frank niet meer los. Op de fiets
vanaf zijn werk in Sittard naar zijn
woonplaats Buggenum bleef de
944 door zijn hoofd spoken. „De
hele tocht zat ik me af te vragen:
hoe vertel ik het thuis?”
Dat bleek reuze mee te vallen. Zijn
echtgenote Sandra vond het prima,
die internetaanbieding, „maar dan
moet je er wel serieus over gaan
denken om die Opel weg te doen.”

Dat was een dealtje waar Frank wel
oren naar had. Hij nam contact op
met de verkoper in Arum, maakte
een afspraak en reed met zijn vader
Sjef in de gezinsauto, een Landro-
ver, richting Friese meren. „De
man stond ons bij de toegangsweg
van het dorp al op te wachten met
zijn Porsche.”
En zo kon Frank Severens meteen
al rijdend kennismaken met het fel-
begeerde object. „De eigenaar was
geen handelaar, maar een verzame-
laar. Hij vertelde dat de Porsche
geïmporteerd was uit het Verenigd
Koninkrijk. De man liet me een dik-
ke klapper zien met alle onder-
houdsrapporten en facturen sinds
de 944 op de weg was gekomen.

Werkelijk elk detail van en over de
auto was gedocumenteerd.”
Frank vernam ook dat de Porsche
was voorzien van nieuwe velgen,
andere stoelen, een nieuwe voor-
ruit en dat de bijna dertig jaar oude
Duitse spierbundel opnieuw was
gespoten.
Na de koop en afhandeling van de
papieren rompslomp reed het Bug-
genumse duo weer naar huis.
Frank achter het stuur van zijn
nieuwe aanwinst en pa erachter in
de Landrover. „Bijna de hele weg te-
rug was het slecht weer met veel re-
gen en de reis schoot niet op.”
Daardoor kwam het duo laat in
Buggenum aan. „Sandra moest
noodgedwongen gebruik maken

van mijn Opel GT, omdat ze haar
wekelijke sportavond had. In al die
jaren had ze nog nooit in de GT ge-
reden, en ze liet me weten dat ze
dat ook nooit en nimmer meer zou
doen. Ik heb dus ’s avonds laat
voor de lieve vrede de auto’s nog
moeten wisselen.”
Laat onverlet dat Sandra Franks
nieuwe speeltje best wel aardig
vindt, en dat geldt ook voor zijn
jongste dochter Ayla, met wie hij re-
gelmatig toertochtjes maakt. Na-
dieh, zijn oudste dochter, was een
tikkeltje teleurgesteld toen ze voor
de eerste keer de Porsche zag. „Om-
dat het weer een oude auto is”,
zegt vader Frank.
Hoe het ook zij: zelf is hij geweldig
in zijn nopjes met zijn witte 944,
die de motor voorin heeft liggen.
Overigens niet altijd gebruikelijk
bij het merk.
Ook niet gebruikelijk, althans niet
in ons land, is dat het stuur aan de
rechterzijde zit. Dat was even wen-
nen. En het is nog wel eens lastig,
bijvoorbeeld als Frank ’s morgens
en ’s avonds op de parkeerplaats bij
zijn werkgever moet uitstappen
om de slagboom te kunnen bedie-
nen. Maar dat heeft hij er graag
voor over. Tenslotte heeft hij zijn
oude droom - ooit een Porsche be-
zitten - waar kunnen maken. Nu
nog die gele Opel GT kwijt zien te
raken.

Paspoort
Naam: Frank Severens
Woonplaats: Buggenum
Leeftijd: 49
Rijbewijs sinds: 1984
Auto: Porsche
Bouwjaar: 1986
Gewicht: 1194 kg
Typeaanduiding: 944 Targa
Motorinhoud: 2,5 l
Motortype: 4-cilinder
Vermogen: 163 pk
Topsnelheid: 220 km/u
Verbruik: 1 op 10

Paspoort
Gekocht in: 2015
Aanschafprijs: € 4000,-
Km-stand bij aanschaf: 273.000
Km-stand nu: 274.000
Bijzondere kenmerken: RHD
(right hand drive)
Nieuwprijs in 1986: € 42.000,-

KOSTEN
Restauratiekosten: 350,-
(kleine schade)
Onderhoudskosten jaar: afwachten
Verzekering: € 200,-

Frank Severens zag zijn wens ooit een Porsche te bezitten in vervulling gaan.  foto’s Stefan Koopmans


