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met

onderdeleD

van Beverwijker
in de hal er uit
", staat er op
.Een
toevoeging die
naast zijn nering eigenlijk overbodig is,

I
I

~

want het is boek en folder wat de klok
slaat En het is allemaal Volvo.
Toch is dat niet zijn specialiteit
"Eigenlijk
sta ik vooral
op grote
beurzen en verkoop ik alle merken,
maar ik heb wat te veel Volvo, vandaar
dat ik nu hier ben:'
Veel
Volvo
is
het
inderdaad.
Instructieboekjes,
werkplaatshandboeken, allerh~ewone'
boeken

~

en oude Olyslagers, het prijkt allemaal
op de kraam. Hoewel de boeken niet
goedkoop zijn vinden ze toch behoorlijk aftrek. AI was het maar, zo verduidelijkt Henk, omdat ze hoe dan ook
moeilijk te vinden zijn.
Hoe de boeken bij Henk terecht
komen. "Een kwestie van ervaring. Op

Ja, het is een klassiekerbeurs
maar ook onderdelen
voor de
wat
nieuwere
Volvo's
lopen
goed. Want ook een 850-rijder
heeft blijkbaar last van het originaliteitsvirus. Je zou denken: nie-

een gegeven moment weet je de weg.
Je ziet dat verzamelingen
worden
verkocht en vermoedt dat er wat bijzit.
Daar gaat veel tijd inzitten. En als je dit
wat langer doet, weten mensen je ook
te vinden. Als ik op een beurs sta en er
lopen mensen met een tas op me af,
dan weet ik wel hoe laat het is."

Een bijzondere verjaardagsstoel
en een goede dag om jarig te
zijn: Arjan van Nordicar wordt
vandaag
51 (volgens
goed
ingelichte bronnen). Gefeliciteerd!

Dat was de eerste opmerking die een
van de standhouders maakte toen wij
hem vanmorgen spraken. Bij het verzamelen van de onderdelen die ik hier op
de heurs wil verkopen, zijn er lal van
dingen door m'n handen gegaan waarvan ik dacht, donder ik het nu weg of
straks

na de heurs. En ik hegrijp

hel

echt niet want ik heh die rommel als
eerste verkocht. Mijn dag kan niet
meer stuk.

mand ziet je reservewiel dus wat
maakt het uit wat voor een veld
die heeft. Toch wil Paul Romijn
persé dat zijn reservewiel van de
Juiste
velg
voorzien
is, nl.
dezelde als de rest van zijn wie~
len. En rest alleen nog de vraag
of er linker- en rechtervelgen
bestaan

Of:
,-

Hoe
~

kom
ik er af
voor de meeste

kwestie is van hoe
dat ene speciale
een andere groep
met de gedachte:
er af. Sommige van
die verkopers zijn regelrecht desperaat.
"Alle
condities
bespreekbaar",
prijkt er ter aanmoediging
van
eventuele kopers op de voorruit
van een heel erg droevige Duett
in de hal. En: "Prijs afhankelijk
van conditie." Dat kan dus nooit
duur zijn. Want hoewel de eigenaar de auto aanprijst als origineet Nederlands,
hard en compleet en eraan toevoegt dat het
voertuig
twintig
jaar
heeft
stilgestaan (dat lijkt een erg korte
schatting), gapen er twee zwarte
gaten uit harde bruine spatborden, waar zich ooit koplampen
moeten hebben bevonden.
Dan maar naar buiten. Daar staat
een veelkleurige
(in ieder geval
creme, blauwe en roestbruine)
Amazon op een trailer. Ook al
beschikbaar
tegen een redelijk

bod. Er zijn veelonderdelen
bij.
Dat moet wel want er zijn ook veel
onderdelen af .
Een klein stukje verderop staan de

contouren van een donkergroene
Amazon. Her en der ontbreken
stukjes plaatwerk
(bij de achterwielen), elders is juist extra veel bij
gelast. Op de achterbank
een
kinderzitje. Voorin de eigenaar die
deze' APK-buster' aanbiedt voor
1500 gulden. De auto rijdt verzekert de trotse bezitter. Hij verplaatst
zich er al acht jaar in, en hij wil er
eigenlijk
niet echt vanaf. " We
hebben nu ook een andere auto,
het is nu eigenlijk
een tweede
auto. Ik rijd er nog 5.000 kilometer
per jaar mee." Hij verzekert dat de
auto beter is dan hij er uitziet, zo

slecht kan een auto ook niet zijn.
"Hij ziet er niet uit, maar de
bodem is keihard, de balken ook.
Het laswerk is niet erg netjes
afgewerkt,
maar wel degelijk.
Bovendien
heb ik inmiddels al
andere remschijven en een uitIaat. Als ik nu nog een paar remschijven heb, komt'ie ook weer
door de APK", klinkt het liefdevol
." Tja, eigenlijk
wil ik er niet
vanaf. Daar heb ik hem ook maar
naar geprijsd. Als ik met die 1.500
gulden naar huis ga, heb ik spijt,
dat weet ik zeker. Maar ja... mijn
vrouw die wil dat ding niet meer
voor de deur. Ze schaamt zich
ervoor
Toch denk ik dat er weer
mee naar huis rijd."
I

Deze beurs is er voor mij een van
regehnatige twijfel De belangrijkste
reden daarvoor is dat ik mijn 144
eigenlijk wil verkopen, maar eigenlijk ook niet omdat het zo'n leuke
auto is.
Maar ja, ik heb vorig jaar een 164
gekocht en qua comfort en uitstraling wint die op punten. Resultaat is
inIniddels, na een ochtendje beurs,
dat ik voor de 144 ook weer
spullen heb gekocht. Zoiets doe je
niet voor een auto die eigenlijk weg
moet
Is dit irrationeel koopgedrag nou
het kenmerk
van de ware
Volvoliefhebber?
Ge-woonweg
alles kopen wat niet te duur is en
tussen morgen en het jaar 2010
vast nog wel eens van pas komt?
Nu snap ik ook ineens waarom al
die verkoop- kofferbakken zo uitpuilen! Die zijn gewoon 15 jaar
eerder dan ik begonnen met
kopen...

a

Misschien
een beetje
verStopt
maar
ook
voor
kinderen
is er de grote hal
wat te beleven.
Ook vandaag kan je je weer laten
schminken in allerlei kleuren.
En naast de schminktafel
staat een leuk springkussen.
Dus als je vader en/of moeder weer op onderdelenjacht
gaan.
weet
je tenminste
~;0;or jQ i"QrQrhi" I,..ni"
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Willemsen
Parts ond Cars
gespecialIseerd
In Valvo140
Volvo miniaturen:
1:18ReveIl
PV544 Rood/Blauw
PV 544 W\tEiff~LK!~ssik

Actie: op = OP
f 50,00
f109,OO
f119,OO

262 G Goud
p 1800 Koehoornbumper
+ Vele andere miniaturen

f129,00
f139,00
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