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‘SUPERLEUK dat ombouwen
al gaat er wel eens iets mis’

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto.
Vandaag: Hjordi Franke
uit Heerlen met zijn
Renault 19.

door Peter Heusschen

AA l vroeg zag Hjordi Fran-
ke het licht. De oplei-
ding tot meubelmaker
in België was het niet
voor hem en hij besloot

kok te worden. Het timmermans-
gereedschap verwisselde hij voor de
pollepel zullen we maar zeggen. Te-
gelijk begon hij zich te interesseren
voor auto’s en wel speciaal voor het
Franse model Renault 19. Want vijf
jaar geleden kreeg hij die auto van
zijn opa Appie voor het behalen
van zijn rijbewijs. Een dergelijk ca-
deau beklijft natuurlijk.
Op deze koude ochtend treffen we
Hjordi aan in zijn woning die uit
1733 stamt. Het is een oude boerde-
rij midden in een Heerlens twee-
honderd hectare groot natuurge-
bied. „Ik mag hier voorlopig wonen
van mijn werkgever”, zegt de 23-jari-
ge kok die dagelijks achter het for-
nuis staat bij de landelijke hotel- en
restaurantketen met een bontge-
kleurde vogel op het dak. Op het
erf staan enkele auto’s waaronder
een zwarte VW Kever op krikken
en een bevroren Renault 19, com-
pleet met spoiler. „Ik heb genoeg
ruimte hier”, zegt Hjordi, „maar ik
kan helaas mijn auto’s niet binnen
stallen omdat er geen poort in de
schuur zit. Het pand is een rijksmo-
nument en daaraan mag niet veel

versleuteld worden. Overigens
woon ik er samen met mijn vader
Joep die coach is van het nationale
vrouwen-ijshockeyteam.”
Sleutelen doet Hjordi (Noorse
naam) des te meer aan zijn auto’s.
In zijn vrije tijd wel te verstaan. De
R 19 van zijn opa had hij een half-
jaar. Hij ruilde hem toen in voor
een Mitsubishi Eclipse. „De
Renault kreeg wat mankementen,
lekte, vertoonde roestplekken, de
kachel werkte niet meer en de auto
was niet voorzien van stuurbe-
krachtiging. Maar eerlijk gezegd: ik
wilde eigenlijk een snellere en spor-
tievere auto.”
Toen nadien de versnellingsbak het

begaf bij de Japanner, besloot hij
de Eclipse naar het autokerkhof te
begeleiden. „Ik wilde niet altijd
weer bij mijn oom aankloppen
voor hulp.”
Hjordi ging zich verdiepen in de au-
totechniek. Dat deed hij met be-
hulp van het internet. Hij keek op
YouTube hoe hij bepaalde repara-
ties zelf kon uitvoeren. Tegelijker-
tijd besteedde hij zijn spaargeld aan
het kopen van gereedschap.
In Noord-Limburg zag hij een
Renault 19 staan. Zijn oude liefde.
Hij kocht de auto voor niet al te
veel geld en reed ermee naar Oos-
tenrijk. Op vakantie. „Dat ging per-
fect, zelfs in de bergen”, zegt Hjor-

di. Die perfectie werd iets minder
op de terugweg naar huis. „Vanuit
de vijf sprong de versnelling zo-
maar naar de vrijstand. Ik ben toen
vanuit ‘de vier’ naar huis gereden.”
Thuis bleek dat er te weinig olie in
de bak te zitten. De koppelings-
platen en de drukgroep waren toe
aan vervanging. „Op de sloop vond
ik een andere bak. Naderhand
bleek die van een Renault Scenic te
zijn. Die hebben we er toch inge-
zet, zij het met wat moeite.”
Op dit ogenblik heeft Hjordi zijn
Renault helemaal aangepast aan
zijn persoonlijke wensen. Dat wil
zeggen: sportstoeltjes, spoilertje,
speciale velgen, sportstuur, site-
skirts, sportuitlaat en niet te verge-
ten: een audio-installatie met sub-
woofer die nog net die het dak uit
zijn auto blaast. De toekomstvisie
heeft hij ook al vast voor ogen. Een
nog krachtigere motor en nog
bredere velgen voor zijn R 19.
Even verderop staat onder een een-
voudig afdakje de zwarte VW
Kever 1200 uit 1983 . Die auto ligt
helemaal uit elkaar. Dat is een twee-
de project dat bij de patisseriekok
op de rol staat. „Ik wil de Kever
uitbouwen tot een hotrot.”
Of hij dan ook gaat meedoen aan
dragracing is weer een ander ver-
haal. „Dat ombouwen van auto’s is
superleuk. Ook al gaat er wel eens
iets mis.”

Paspoort
Naam: Hjordi Franke
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 23 jaar
Rijbewijs sinds: 2011
Auto: Renault
Bouwjaar: 1994
Gewicht: 956 kg
Typeaanduiding: R 19 Beverly
Motorinhoud: 1.7l
Motortype: 4-cilinder in lijn
Vermogen: 74 pk
Topsnelheid: 171 km/u
Verbruik: 1 op 12

Gekocht in: 2012
Aanschafprijs: € 950,-
Km-stand bij aanschaf: 110.000
Km-stand nu: 135.000
Bijzondere kenmerken: remus-
uitlaat en Scenic-versnellingsbak
Nieuwprijs in 1994: fl. 15.650,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 1000,-
Onderhoudskosten jaar: € 200,-
Verzekering: € 68,-/mnd.

Hjordi Franke vindt het heerlijk om aan auto’s te sleutelen.  foto’s Bas Quaedvlieg


