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‘Een enorm vrij gevoel’

MIJN MOBIEL
AUTO

In de rubriek 
Mijn Mobiel vertelt 
een lezer over de 
bijzondere band 
die hij heeft met 
zijn voertuig. 
Deze week  
Raymond Zeekaf 
uit Eijsden, 
eigenaar van 
een Chevrolet 
uit 1964.

W
DOOR PETER HEUSSCHEN 

W ellicht kwam het
door zijn voor-
keur voor zacht
geveerde Franse
auto’s op het mo-

ment dat Raymond Zeekaf koos 
voor een Amerikaanse Chevrolet 
Corvair Monza. Het klinkt wat con-
trair, omdat qua design, verbruik en
grootte Europese en Amerikaanse
auto’s vaak verschillende werelden
vormen. Toch kocht Raymond
Zeekaf vier jaar geleden een Che-
vrolet in een cabriolet-uitvoering
waarover hij meer dan tevreden is.
Eigenlijk is de aankoop van de ‘klei-
ne’ Chevy vrij impulsief geweest. Al-
hoewel... wie de Corvair (de bena-
ming is een samentrekking van Cor-
vette en Bel Air door General 
Motors), nader bekijkt ziet dan toch
weer Europese trekjes. Neem de
motor die bij deze auto achterin in-
gebouwd is, het is een luchtgekoelde
boxer met zes cilinders en de koets-
lengte bleef binnen de perken met 
een afmeting van 467 cm. 

Raymond zag de auto staan op de 
site van een handelaar in Nunspeet.
„Ik viel op het ontwerp”, zegt hij
thuis in de Eijsdense woning die uit
1899 stamt. ,,Ik had inmiddels een 
voorliefde voor grotere auto’s ont-
wikkeld die waarschijnlijk altijd la-
tent in mij aanwezig is geweest.” 
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van de koude grond wanneer Ray-
mond vertelt van een vistochtje uit
zijn kinderjaren met opstaan in het
holst van de nacht. „We gingen met 
de Opel Rekord van onze buurman.
Spannend om in zo’n grote auto te 
mogen rijden. En die lichtjes van de
radio op het dashboard tijdens de rit
in het donker. Dat ben ik nooit verge-
ten.”
De herinnering is het parfum van de
ziel, zei de Franse schrijfster Geor-
ge Sand (ps. Amandine Dudevant). 
Waarschijnlijk bedoelde ze daar-
mee vooral prettige heugenissen.
Raymond dacht later vaker terug 
aan dat ritje in de voor hem toen for-
se auto. „Thuis hadden wij geen 

auto. Mijn vader reed als milieu-
ambtenaar rond op een Mobylette-
brommer en later op een Vespa-
scooter. Misschien dat die Opel van
onze buurman daardoor een blij-
vende indruk op mij heeft achterge-
laten als kind.” 
In Nunspeet reed Raymond een 
paar keer met de Corvair rond de 
kerk in die plaats en vroeg toen aan
de eigenaar wat bedenktijd voordat
hij de beslissing tot koop zou nemen.
Hij kende de auto niet en wilde zich
nader inlezen over het merk. „Ik heb
ook de voorzitter van onze Corvair-
club gebeld en die gaf me een paar 
steekhoudende tips waarop ik voor-
al moest letten bij de aankoop.” 
Eenmaal bezitter van de Chevrolet 
reed Raymond met twee bevriende 
echtparen naar het Comomeer in 
Italië. Tenslotte moest de soepele 
Yank getest worden en dat kan bij 
uitstek bij langere afstanden en enig
klimwerk. Een lekke band in de
buurt van de Gotthardpas werd 
zelfs op zondag direct gerepareerd
omdat de welwillende verhuurder
van het vakantiehuisje en de gara-

gemonteurs nog nooit een Corvair
in ‘levende lijve’ hadden gezien. Op
de terugweg, richting Eijsden, reed
Raymond maar in één versnelling
omdat de kabel van de koppeling 
erg rafelig was.

Geen sleutelaar
Op een later tijdstip constateerdeOp een later tijdstip constateerde
hij dat de drukgroep aan vervan-
ging toe was. „Ik ben een rijder en
geen sleutelaar, daarom ben ik voor
reparaties aangewezen op mijn ga-
rage. Die koppeling was een erg
dure grap. Maar het voordeel van
dat onderhoud is natuurlijk dat de
auto in een goede conditie blijft.” 
Behalve het toeren met echtgenote
Lilian in zijn Corvair is Raymond
ook regelmatig aan de waterkant te
vinden met zijn hengels. Want dat 
zijn zijn favoriete hobby’s om zich in
de weekenden en vakanties los te 
maken van zijn drukke baan als pro-
jectleider vastgoed bij de belasting-
dienst. 
„Ik zou een hele dag op mijn gemak
in deze auto kunnen rondtoeren.
Dat geeft mij een enorm vrij gevoel.”

W Naam: Raymond Zeekaf
W Woonplaats: Eijsden
W Leeftijd: 56 jaar
W Rijbewijs sinds: 1977
W Auto: Chevrolet
W Bouwjaar: 1964
W Gewicht: 1266 kg
W Typeaanduiding: Corvair 

Monza 
W Motorinhoud: 2,7l
W Motortype : Luchtgekoelde

boxer, zescilinder
W Vermogen: 95 pk
W Topsnelheid: 160 km/u
W Verbruik: 1 op 12
W Gekocht in: 2012
W Aanschafprijs: € 10.000,-
W Km-stand bij aanschaf: 25557

miles
W Km-stand nu: 31435 miles 
W Bijzondere kenmerken: 

cabriolet

W Nieuwprijs in 1964: 
$ 2.811,-

W Taxatiewaarde: € 18.000,-

KOSTEN
W Restauratiekosten: €3.000,-
W Onderhoudskosten jaar: 

€1.500,-
W Verzekering: € 300,- 

voll.casco

„Ik zou een hele dag op mijn gemak in deze auto kunnen rondtoeren.”  FOTO'S LORAINE BODEWES


