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‘Gaan we met MÍJN AUTO
een ijsje kopen papa?’

In de rubriek ‘Mijn

Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere band

met hun auto.

Vandaag: de Triumph

Stag van Luana en

Maarten Theelen uit

Maastricht.
door Peter Heusschen

DD
e ruim veertig jaar
oude Triumph Stag
van Luana en Maarten
Theelen is wat je zou
kunnen noemen een

zorgenkindje. De auto heeft voort-
durend aandacht nodig. Maar Maar-
ten zal zijn Stag niet in de steek la-
ten. Dat deed vroeger zijn schoon-
vader ook niet, van wie hij de auto
in 2003 overnam. De Engelse boli-
de uit Coventry is hem te dierbaar.
„Bovendien”, hij wijst terloops
naar zijn zevenjarige dochter
Ariëlle, „Wil ik deze Triumph
graag bewaren voor het nage-
slacht.”
Schoonvader Ludy, die in 2003
overleed, had zijn blauwe Triumph
altijd goed bijgehouden. Maarten:
„Toen ik hem overnam, hebben
mijn vrouw Luana en ik er een
heel jaar vrolijk in rondgereden.
Geen enkel probleem. Tot op een
dag zich de eerste ouderdomsgebre-
ken aankondigden. De brandstof-
pomp gaf de geest, de ontsteking
haperde en de dynamo leed onder
een depressie. Na de reparaties be-
sloten Maarten en Luana met hun
Stag op huwelijksreis te gaan naar
Oostenrijk en Zwitserland. Een
kenner van het merk schudde zijn
hoofd en meende dat deze reis een
pure provocatie van de autogoden
zou worden.

Maarten: „Dat viel wel mee, want
we hebben 4500 kilometer gereden
zonder ook maar één losgetrild
boutje.”
Drie weken later had Maarten een
tourrit van de Stag Club Nederland
in Harderwijk. Tijdens die rit kreeg
de Triumph hartproblemen. „Ik
hoorde opeens geratel in de mo-
tor.” Een ANWB-monteur consta-
teerde een gebroken zuigerveer.
Ernstig. „Wij konden natuurlijk
niet verder rijden. Het werd de au-
toambulance. Gelukkig konden we
met een andere deelnemer, Jos
Schins uit Heerlen, terugrijden.”
Een kapotte zuigerveer betekent
vaak een grote reparatie. Bij Maar-
ten werd het een volledige motorre-

visie. „Bij verdere inspectie kwam
aan het licht dat er ook nog veel
corrosie-ellende was.” Maarten liet
het allemaal oplossen. De auto
werd ook gespoten in de kleur
Delft blue. „Daarna heb ik samen
met mijn vriend Jos de auto weer
helemaal opgebouwd.”
De Triumph Stag had zijn reputa-
tie als een onderhoudsgevoelige
auto helemaal waargemaakt. Toch
schept het intensief bezig zijn met
een voertuig soms een band. Bij
Maarten uitte zich dat in een ver-
dieping in de historie en techniek
van het Britse merk, getuige een
armlange rij boeken in zijn kast.
Bovendien liet hij zich in 2009
overhalen voorzitter te worden

van de MOC, de Maastrichtse oldti-
merclub. „Voorheen was ik lid van
de landelijke Stag-club, maar dat
werd me een beetje te veel bij mijn
drukke baan als key-accountmana-
ger bij een Nederlandse multinatio-
nal. In Maastricht vormen wij een
club waar iedereen zonder poespas
welkom is. Van eigenaren van Fer-
rari’s tot liefhebbers van bijvoor-
beeld een Fiat 500.” Onlangs pre-
senteerde de club zich met een aan-
tal klassiekers en een mooie stand
op de InterClassics in het MECC
en viel ze zelfs twee keer in de prij-
zen met een van de aanwezige
clubauto’s en de inrichting van de
stand.
Maarten is bijzonder zuinig op de
Stag. Hij omschrijft zijn auto als
een heerlijke cruiser met meer dan
voldoende vermogen om af en toe
pittig te kunnen optrekken. Kort-
om: het blijft voor hem een gewel-
dig voertuig. Maar het heerschap
uit Coventry heeft af en toe ge-
wrichtspijn. „Binnenkort moet ik
het stuurhuis in de auto vervangen.
Je weet dat je bij deze auto nooit
klaar bent. Ik probeer mijn Stag zo
goed als mogelijk te conserveren
opdat een volgende generatie er
ook nog in kan rijden.”
Zijn dochtertje heeft al onbewust
een claim op de Triumph gelegd.
Want als het weer warmer wordt
komt de vraag : „Gaan we weer een
ijsje kopen in míjn auto, papa?”

Naam: Maarten Theelen Overgenomen in: 2003

Paspoort
Naam: Maarten Theelen
Woonplaats: Maastricht
Leeftijd: 43 jaar
Rijbewijs sinds: 1990
Auto: Triumph
Bouwjaar: 1975
Gewicht: 1280 kg
Typeaanduiding: Stag
Motorinhoud: 3l
Motortype: V8
Vermogen: 149 pk
Topsnelheid: 190 km/u
Verbruik: 1 op 8 (fabrieksopgave)e)

Overgenomen in: 2003
Km-stand bij aanschaf: 110.000
Km-stand nu: 136.000
Bijzondere kenmerken: onder-
houdsgevoelig
Nieuwprijs: in fl. 25.995,-

KOSTEN
Restauratiekosten: De nieuw-
waarde van een Stag in concours-
staat
Onderhoudskosten jaar: 1200,-/j
Verzekering: 650,-/j voll. casco

De Triumph Stag heeft volgens Maarten Theelen meer dan voldoende vermogen om af en toe pittig te kunnen optrekken.  foto’s Harry Heuts


