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‘SLEUTELEN aan auto’s met
je vader schept een band’

In de rubriek Mijn
Mobiel vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Marc Peerlings uit Weert
met zijn Simca Rallye.

door Peter Heusschen

MM arc Peerlings is een
techneut in hart en
nieren. Niet alleen
door zijn werktuig-
bouwkundige

hts-opleiding die hij in Heerlen
volgde. Wellicht werd zijn liefde
voor technologie nog meer aange-
wakkerd door zijn vader Peter die
hem al vroegtijdig inwijdde in de
autotechniek. Met name in het
Franse merk Simca dat zijn voor-
keur had. Marc is door die beïnvloe-
ding nu nog, decennia later, een
24-karaats Simca-adept. Hij is zelf
bezitter van drie mooi gerestau-
reerde Franse auto’s die je nog
maar sporadisch ziet in het huidige
straatbeeld.
Marc kreeg het sleutelen aan auto’s
als het ware thuis met de paplepel
ingegoten. In zijn geval had die pap
een Simca-smaakje. Niet geheel
vreemd dat Marc er al vroeg bij was
om een eigen auto te kopen. „Ik
was vijftien toen ik voor een paar
tientjes een oude Simca 1100
pick-up kocht bij de dealer in
Weert waar mijn vader ook altijd
zijn auto’s kocht. „Die auto was
totaal op, verroest tot op het bot.”
Marc demonteerde de auto tot op
het laatste boutje, begon opgewekt
aan de restauratie, met op de ach-
tergrond zijn vader die met zijn

volledige geoutilleerde garage en
zijn eigen uitgebreide expertise op
het gebied van autorestauratie hem
met raad en daad bijstond. Een
betere praktijkopleiding kan ie-
mand nauwelijks krijgen.
Het volgende project liet niet lang
op zich wachten. Er diende zich
een Simca Rallye 1 aan die in 1974
van de band rolde en vervolgens
met een kleine schade aan de voor-
zijde jarenlang in een schuur stond
te wachten op… Marc.
„Na die vijftien jaren stilstand had
de roest, wonder boven wonder,
nauwelijks vat gekregen op de car-
rosserie en het chassis. Ook op
deze auto heb ik me gestort en ik
heb hem in relatief korte tijd ge-
restaureerd. In die tijd studeerde ik
aan de hts, en het werk aan de

Rallye 1 ging me goed af, mede
natuurlijk met hulp van mijn vader
die altijd voor me klaarstond.”
Het merk Simca (Société Indu-
strielle Mécanique et de Carrosse-
rie) werd in 1934 in Nanterre ge-
grondvest door Henri Pigozzi. Het
had in de jaren zestig een echte
topper in huis: de Simca 1000, ze-
ker met de sportuitvoeringen van
dit model, de wat hoekige sedans
met een achterin geplaatste motor.
Op een later tijdstip kocht Marc er
nog een Rallye 2 bij en een zilver-
grijze Simca 1200 S coupé die in
1961 voor het eerst werd gepresen-
teerd op de autosalon van Parijs.
Het was voor die tijd een uiterst
sportief model, ontworpen door de
bekende studio van Corrozeria Ber-
tone: Franse allure met een Italiaan-

se snit. Allemaal leuk en wel, maar
dat is niet waarom Marc er drie
hobby-Simca’s erop na houdt. „On-
ze zilvergrijze ‘Bertone’ vindt mijn
echtgenote Lizette een leuke auto,
maar de eigenlijke reden waarom
ik met het drietal een bijzondere
band heb is omdat ik er met mijn
vader langdurig aan ze gesleuteld
heb. Dat schept een band, ook al
overleed mijn vader vier jaar
geleden. Die auto’s doe ik dus niet
zomaar weg.”
Nog niet zo heel lang geleden
bouwde Marc in Weert een nieuw
huis, en, hoe kan het anders, een
nieuwe garage. Bijna 80 vierkante
meter groot waar met gemak zijn
drie fraaie oldtimers onderdak vin-
den.
En aan het einde van dit vraagge-
sprek zegt hij: „De penningmeester
van onze Simca Automobielclub
Nederland (SACN), Christian
Rooyakkers, heeft een functie bij
een bank en we jennen hem wel-
eens als voor de zoveelste keer de
rente omlaag gaat. Bij oldtimers is
nu een trend waarneembaar dat de
prijzen van goed gerestaureerde au-
to’s in de lift zitten. Ik wil maar zeg-
gen: het aanschaffen en restaureren
van een klassieke auto kan weer
een interessante en lucratieve inves-
tering worden.”
De tip van een kenner moet je al-
tijd respecteren.

Paspoort
Naam: Marc Peerlings
Woonplaats: Weert
Leeftijd: 44 jaar
Rijbewijs sinds: 1989
Auto: Simca
Bouwjaar: 1974
Gewicht: 800 kg
Typeaanduiding: Rallye 1
Motorinhoud: 1,3l
Motortype: viercilinder, lijn
Vermogen: 60 pk

Paspoort
Topsnelheid: 150 km/u
Verbruik: 1 op 12
Gekocht in: 1991
Aanschafprijs: fl. 1000,-
Bijzondere kenmerken: zeldzaam
Nieuwprijs in 1974: fl. 7200,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 2000,-
Onderhoudskosten jaar: nihil
Verzekering: € 200,-/jaar

Marc Peerlings (voorgrond) met zijn Simca Rallye. Op achtergrond penningmeester Christian Rooyakkers (links) van de Simcaclub en clublid Tinus Geer-
lings.  foto John Peters


