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‘Mijn AUSTIN HEALEY
rijdt als een skelter’
door Peter Heusschen

S
rijdt als

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de

bijzondere band die ze

hebben met hun voertuig.

Vandaag Peter Smets uit

Walem, de trotse bezitter

van twee Austin Healeys.

S ommige mensen zijn zo ge-
hecht aan hun auto dat het
echt pijn zou doen als ze
onverhoopt op een dag af-

scheid zouden moeten nemen van
hun voertuig. Peter Smets in Wa-
lem is zo iemand. 26 jaar geleden
kocht hij zijn Austin Healey, Sprite
MK1. Sindsdien koestert hij zijn par-
mantige blauwe sportautootje als
een dierbaar familielid. Omdat je
op een been niet kunt staan kocht
hij er nog een Healey bij. Ook een
MK1, maar dan een groene die
evenveel zorg krijgt.
Eigenlijk wilde Peter niet in de
krant. Hij is geen man van de voor-
grond geeft hij aan. „Ik ben zelf een
beetje verbaasd omdat ik ja gezegd
heb”, zegt hij aan het einde van het
interview. Zijn beide tienerdoch-
ters Elke en Loeka hebben dan al
lang afgehaakt. Auto’s zijn er om in
te toeren en niet om te veel over
praten, zullen ze gedacht hebben.
Peter denkt daar anders over. Hij
kan wel uren doorpraten over au-
to’s en techniek in het algemeen.
Niet voor niets bezocht hij vroeger
de mts in Heerlen. Hij deed de rich-
ting procestechnologie, meet- en re-
geltechniek, een vak dat nodig is
om bedrijfsprocessen zoals bij
DSM gladjes te laten verlopen.
„Maar ik ben geen minuut in dat

beroep werkzaam geweest”, zegt
hij thuis in het rustieke gehucht
Walem. Peter is projectleider en
werkvoorbereider bij een bedrijf in
Berg en Terblijt dat gespecialiseerd
is op het gebied van valbeveiligin-
gen voor werken op hoogte zoals
huizen, bedrijfsgebouwen, schoor-
stenen en dergelijke.
Zijn partner Jolanda is regisseuse
en werkt veelal met mensen die be-
hept zijn met een verstandelijke be-
perking in kleinere en ook wel gro-
te producties.
Terug naar de oldtimers. De groene
stamt uit 1959 en zijn blauwe zag
in 1960 het levenslicht in het Engel-
se Longbridge, Birmingham. Peter:
„Voor ik de frogeye kocht - dat is
zijn bijnaam door die koplampen

als een s
die op kikkerogen lijken - heb ik ja-
renlang in lelijke eendjes gereden.
Ik heb zeker wel twintig gehad.
Meestal kocht ik ergens een eendje
dat op apegapen lag dat bracht ik
dan weer tot leven. Zo deed ik een
hoop ervaring op met het restaure-
ren van auto’s.”
Peter hoorde op een dag van
vriend dat hij zijn Austin MK1 ver-
kocht had. „Ik kende het model om-
dat ik voorheen zelf in een MKIII
had gereden. Maar het oudere mo-
del vond ik een mooiere en vooral
leukere auto. Helaas hoorde ik na-
derhand pas dat mijn vriend de
auto aan diggelen had gereden.
Hij had daarop de onderdelen in
dozen verpakt en aan een opkoper
verkocht. Ik heb de dozen en onder-

skelter’
delen teruggekocht en naar huis ge-
sleept.” De restauratie werd een leg-
puzzel die Peter vakkundig oploste.
,,Met een beetje gevoel voor tech-
niek en veel lezen kom je een heel
eind.” Hij werkte er in zijn vrije
uren een heel jaar aan. ,,Ik vind het
een pure auto, Spartaans uitge-
voerd, nagenoeg zonder vering.
Mijn Austin Healey rijdt als een
skelter. Als je ooit in zo’n ding gera-
cet hebt dan weet je het wel.”
Jolanda trekt even een gezicht dat
spreekt. Ze rijdt toch liever in haar
oudere Volvo 240 die ook plaats
heeft voor de kinderen en ook nog
eens prettig geveerd is.
Later ging Peter zich bezighouden
met rallyrijden, bijna altijd tochten
met klassieke auto’s. En tegenwoor-
dig kun je hem nog steeds aantref-
fen bij rally’s maar dan als techni-
sche man in de bezemwagen. „Ik
heb dan alle gereedschap en een las-
apparaat bij me om ter plekke, in-
dien nodig, een mankement aan de
auto van een deelnemer te repare-
ren. Ik ben lid van de Austin
Healey Club Nederland. Maar we
rijden ook wel met andere merken.
Geen probleem.”
En als het even te druk wordt op
het reguliere werk neemt Peter zijn
frogeye om vervolgens in zijn up-
pie een poosje door het landschap
te rijden. ,,Daarbij kan ik mijn
hoofd helemaal leegmaken.”

’

Paspoort
Naam: Peter Smets
Woonplaats: Walem
Leeftijd: 52
Rijbewijs sinds: 1981
Auto: Austin Healey
Bouwjaar: 1960
Gewicht: 660kg
Typeaanduiding: Sprite MK1
Motorinhoud in liters: 1.3
Motortype aantal cilinders:
vier cilinders in lijn
Vermogen in pk: 90

Paspoort
Topsnelheid: 160 km per uur
Verbruik liter/km: 1:9
Gekocht in (jaar): 1988
Aanschafprijs: 2000 gulden
Bijzondere kenmerken: rally getuned
Nieuwprijs in 1958: 669 pond

KOSTEN
Restauratie: 5000 gulden
Onderhoud per jaar: € 200
Verzekering: € 279 volledig
casco

Peter Smets en partner Jolanda koesteren de Engelse tweeling uit Birmingham als gezinsleden.  foto Bas Quaedvlieg


