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‘Kom nu maar op
met die HORIZON’

In de wekelijkse rubriek
Mijn auto vertellen lezers

over de bijzondere band

die ze hebben met hun

voertuig. Deze week is dat

Weertenaar Olaf

Rechmann over zijn

BMW 635 CSi uit 1986.

door Peter Heusschen

H
met d
H et was voor Olaf Rech-

mann uit Weert nog even
haasten deze week. Direct
van zijn werkplek in Eind-

hoven, hij is softwareontwikkelaar,
richting Elsloo rijden waar het in-
terview en de fotosessie plaatsvon-
den. ,,Ik heb een half uurtje eerder
vrij genomen en vlug een lap over
mijn auto gehaald en ben als een
speer zuidwaarts gereden.” Hij arri-
veerde keurig op tijd, maar dat kan
ook niet anders met zijn snelle
BMW 635 CSi uit 1986 die hij nog
niet zo lang in zijn bezit heeft.
Olaf is niet wat je noemt een vol-
bloed autofreak, maar nu wel een
BMW-adept. ,,Ik heb heel lange
tijd niets met auto’s gehad”, zegt
hij op een terrasje in Elsloo. ,,Als
jongen zat ik altijd achter de com-
puter. Dingen uitzoeken en zo.”
Op zijn negentiende begon hij au-
torijlessen te nemen en nam hij
een bijbaantje om toch uit eigen
zak een eigen auto te kunnen ko-
pen. Het werd een Honda Civic
met een Vtec-motor en zijn belang-
stelling groeide met de dag. ,,Ik ben
iemand die van techniek houd en
wil overal het fijne van weten.”
Olaf volgde in Weert het havo en la-
ter in Den Bosch de hogeschool
Avans. Zijn vader is elektricien en
zijn moeder studeerde elektrotech-

niek aan de HTS en werkt nu bij
een groot landelijk bouwbedrijf.
,,Die Civic kocht ik bij een dealer
in Veldhoven. Ik rijd er nog dage-
lijks in. De vader van mijn vriend
had een oudere BMW. Dat merk
trok me wel aan, althans de wat rij-
pere modellen. Ik ben me in het
merk gaan verdiepen. Zo kom je au-
tomatisch bij de series 3 en 5 uit.
De 3-serie vond ik niet speciaal ge-
noeg en de 5-serie iets te burger-
lijk.”
Bij de 6-serie vond Olaf hetgeen hij
zocht. Tussentijds spaarde hij bijna
elke cent die hij verdiende.
Op het internet speurde hij elke si-
te af tot in Frankrijk en Duitsland
aan toe. ,,In Düsseldorf zag ik een
supermooie staan. Maar op de dag

die HORIZ
dat ik het geld geregeld had, was hij
verkocht.”
In het Franse Saint Louis kwam
zijn herkansing. Daar stond een
blauwe 635 CSi die Olaf wel aan-
sprak.
,,In mijn beste Duits, want de eige-
naar was een Duitser, ben ik gaan
mailen en heb ik een hoop vragen
gesteld over zijn auto. Op een dag
was ik zover dat ik een afspraak ge-
maakt heb. Tussentijds moest ik
nog gauw het bedrag voor de vraag-
prijs bij elkaar schrapen.”
Met twee vrienden begaf Olaf zich
met de Mercedes van zijn vader op
pad naar Saint Louis, dat op een
drielandenpunt tussen Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland ligt.
,,Ik probeerde niet te enthousiast

HORIZO
over te komen toen ik de auto
zag. Want dat is de eerste regel bij
een aankoop van een auto”, zegt
de jongeman uit Weert als een
volleerde handelaar. ,,Of me dat
gelukt is weet ik niet. In ieder ge-
val heb ik de prijs met duizend
euro kunnen drukken.”
Na wat papierwerk werd de terug-
reis aanvaard. Via Zwitserland
(„daar was ik nog niet eerder ge-
weest”) en na 550 kilometer arri-
veerde het trio weer in Weert.
,,Onderweg geen enkel probleem
met de auto. Helaas werkte de ra-
dio niet naar behoren. Ik heb ze-
ven uur naar ruis op dat ding ge-
luisterd.”
Thuis reed Olaf een dag later naar
de RDW voor een tenaamstelling
en parkeerde de auto bij zijn
grootvader achter een hek. ,,Ik
wilde mijn aanwinst niet zomaar
op straat laten staan.
Inmiddels heeft hij de BMW on-
geveer drie maanden. Na inten-
sief zoeken heeft Olaf in Elsloo
bij de
Oldtimerstalling een goede, be-
taalbare stalplaats gevonden. Tel-
kens weer wordt hij blij als hij
achter het stuur kruipt van de 635
CSi. ,,Kom nu maar op met die
horizon”, zegt hij enigszins cryp-
tisch. Hij doelt op de reizen die in
het verschiet liggen met zijn Duit-
se bolide.
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Paspoort
Naam: Olaf Rechmann
Woonplaats: Weert
Leeftijd: 23 jaar
Rijbewijs sinds: 2010
Auto: BMW
Bouwjaar: 1986
Gewicht: 1450 kg
Typeaanduiding: 635 CSi
Motorinhoud: 3,4l
Motortype: 6 cilinder in lijn
Vermogen: 218 pk
Topsnelheid: 229 km/u

Paspoort
Verbruik: 1 op 10
Gekocht in: 2014
Aanschafprijs: € 12.500,-
Bijzonder kenmerken: boord-
computer
Nieuwprijs in 1986: fl. 132.500,-
KOSTEN
Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten jaar: ‘moet
ik nog achter komen’
Verzekering: € 280,-/jaar
voll.casco

‘Kom nu maar op
,,Ik probeerde niet te enthousiast over te komen toen ik de auto zag. Want dat is de eerste regel bij een aankoop van een auto.”  foto Annemiek Mommers


