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Onno doet VROÉÉÉMMM

door Bart Ebisch

B

De allermooiste oldtimers staan van-

daag en morgen in het MECC in Maas-

tricht. Een verslag van de preview van

de InterClassics & TopMobiel 2012.

B ij Beluga maken ze ook bitterbal-
len. Dat mag best wel eens gezegd
worden. Krokante korst. Vulling:
een combinatie van romige ragout
in een bedje van een zoet-pittige

mosterd. De gasten tijdens de preview combi-
neren een hete beet met de verkwikkende
verkoeling van een glaasje vers geperst sinaas-
appelsap en prosecco.
De conversaties worden ruw verstoord door
het geronk van een Porsche die de hal van
het MECC binnenrijdt. Vroééémmm. Achter
het stuur zit met blije blik Onno Hoes, burge-
meester van Maastricht. Wie wil er niet in
de nieuwe 911 rijden? Bovendien, de ogen
van de media willen natuurlijk ook wat. Jo
‘Limbourgeois’ Cortenraedt legt het unieke
plaatje vast en zo ook collega Guy van ‘Ni-
veau’ Grinsven vanachter zijn fototoestel.
Robert en Sjenel Zehenofenning uit Noord-
wijk staan op de voorste rij, nippend aan een
glaasje. Zij beheert hotel Huis ter Duin, hij
doet in schuurpapier. En rijdt Porsche, uiter-
aard, een 997. Porsche is het thema dit jaar
van de grootste oldtimer evenement van de
Benelux en auto’s die hebben meegedaan
aan de Mille Miglia, de legendarische Italiaan-
se duizend mijlrace van weleer, die nieuw le-
ven is ingeblazen.
„Daarom ben ik ook hier”, vertelt Robert.
„Voor de eerste keer”, vult zijn echtgenote
aan, die zelf Mini rijdt. „Vanavond rijden we

terug naar Noordwijk. We gaan dit weekend
op skivakantie, in Oostenrijk.”
Porsche is een echte mannenauto, zeker van-
avond in het MECC. Ondernemer Rob Hoog-
vliet heeft er zelfs twee; een 911 en een 356,
„een oude”. Hij is eigenaar van een detache-
ringbureau. Op de beurs staat hij met Classic
Rally, dat rally’s organiseert. „Ik heb er nooit
bij stilgestaan om een Porsche te kopen. Op
een keer dacht ik: ‘Ik ga een Porsche kopen.’
Het geld had ik al.”
Je hoeft er niet per se succesvol zakenman
voor te zijn. „Mensen denken dat een Por-
sche duur moet zijn. Ik zie ze hier staan voor
30.000 euro.” Schoonzus Marielise Schone-
veld, passagiere, ervaart een Porsche als span-
nend. „Op binnenweggetjes waar je normaal
vijftig kunt rijden, rijden wij 160! Dan zit je

boordevol adrenaline.”
„Of ik Porsche rijd?”, zegt een andere me-
vrouw verbaasd. „Nee, een Polo.” Zij blijkt
de echtgenote te zijn van beursmanager Eric
Panis. Tweehonderd euro tellen de gasten
neer voor de (uitverkochte) preview, inclu-
sief een vijfsterrenmenu met wijnarrange-
ment.
Eric verwacht in totaal twintigduizend be-
zoekers tijdens de driedaagse beurs, een re-
cord. Er is een lange wachtlijst van standhou-
ders. „Deze markt is weinig conjunctuurge-
voelig. In moeilijke tijden willen mensen
graag leuke dingen blijven doen. Het is een
special interest beurs. Er zijn veel mensen
met deze hobby.”
Terwijl de vips de trappen afdalen naar het
restaurant rijden standhouders de laatste old-

timers naar binnen. Het is meer dan een
wedstrijd ‘wie heeft de mooiste oldtimer?’.
De leden van de Maastrichtse Oldtimers
Club maken er met een stromende biertap
in een setting à la café de Vogelstruys vooral
een gezellig feest van. De Jaguar Daimler
Club, 1800 leden, is op zoek naar nieuwe aan-
was. De leden zien hun bezit als iets moois
en als waardevaste belegging. „Waarom zou
ik niet in mijn pensioen gaan rondrijden?”,
dacht secretaris Wim Rimmelzwaan, toen
hij in 2008 zijn Jaguar Daimler XK 150 aan-
schafte.
Clublid Hans Borgonjen, werkzaam bij de
politie, moest jaren sparen voor zijn puntga-
ve crèmekleurige XP 120. „Ik kocht de auto
voor 70.000 gulden. Nu is hij 70.000 euro
waard, twee keer zoveel. Zoals de naam al
zegt, bedraagt de topsnelheid 120. 120 mijl
welteverstaan, bijna tweehonderd kilometer
per uur. Dat was in 1951 echt mega.”
Het kan nog exclusiever. Temidden van alle
bezette dinertafels staat de blinkende Talbot
Lago uit 1949 van accountant Han Brouwers.
Voor de kenners: short wheel base, eenmalig
gemaakt! Op zijn achttiende begon Han met
het opkopen van kleine auto’s die hij door-
verkocht. Door de jaren heen zette hij stap-
jes naar het hogere segment. Nu heeft hij cir-
ca dertig bijzondere race- en rallyauto’s. „De
hobby is een beetje uit de hand gelopen. Ik
ben tevreden met wat ik bezit, maar blijf op
zoek naar nog iets mooiers.”
Ook Onno Hoes is tevreden. En dat niet al-
leen vanwege de kwaliteit van de eerste liflaf-
jes voor zijn neus. Hij is écht met zijn neus
in de boter gevallen. „Ik mag het nu wel ver-
tellen; ik rijd Porsche, een splinternieuwe.”
Hoe hard de burgemeester van Maastricht
rijdt? Korte stilte. Jovialiteit maakt plaats
voor diplomatie: „120 kilometer. En 130, op
sommige stukken autosnelweg.”

Tussen het publiek burgemeester van Maastricht Onno Hoes (tweede van rechts).
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