
INTERCLASSICS MAASTRICHT 2016:

Dutch Car Restorers 
geeft visitekaartje af

Er is geen betere plek dan Inter-
Classics Maastricht om liefhebbers 
van klassiekers te laten zien dat je  
als toprestaurateur en -bekleder het 
verschil maakt. Want een kenner ziet 
het meteen: niet alle oldtimers in het 
MECC haalden het hoge kwaliteits-
niveau waar de FOCWA-leden van 
Dutch Car Restorers Association 
garant voor staan. Sterker nog, voor 
hen is het leveren van topkwaliteit de 
gewoonste zaak van de wereld. Geen 
wonder dat de Federatie Historische 
Automobiel- en Motorfietsclubs 
(FEHAC) DCR uitnodigde om tijdens 
de InterClassics/FEHAC Academy 
een gastcollege te geven over alles 
wat bij een ambachtelijke restauratie 
komt kijken.

Relevante vragen
Het optreden van de drie ‘Dutch Car 
Restorers’ Ben Kolvenbach, Koos  
Tiggelaar en Tony de Bruijn in de 
congreszaal MECC Suite was een 
schot in de roos. Hun presentatie  
liep als de spreekwoordelijke trein. 
De congreszaal zat vol met echte  
liefhebbers van klassiekers die 
geboeid luisterden en hun wel-
gemeende interesse toonden met 
relevante opmerkingen en vragen. 

Een korte introductie door Remco 
van Rijn (Relatiebeheer en Projecten 
FOCWA Specialisten) leidde de bij-
eenkomst in. Ben Kolvenbach, voor-
zitter van FOCWA Autorestauratie-
bedrijven & DCR (tevens directeur 

van Autobedrijf Kolvenbach en  
Kolvenbach Jaguar Parts) vertelde  
de aanwezigen daarna hoe je van  
een schuurvondst een oogstrelende 
klassieker kunt maken. “Je kunt de 
restauratie uit handen geven, alles 
zelf doen, maar ook een combinatie 
maken van deze twee”, zei Kolven-
bach. “Als je de restauratie uit-
besteedt, kies dan een vakbekwame 
restaurateur. Liefst eentje die het 
automerk goed kent. Door zijn  
ervaring met het merk hoeft hij het 
wiel niet opnieuw uit te vinden.  
Dat scheelt tijd en dus geld. Een  
vakbekwame restaurateur weet ook 
wanneer er tussentijdse afstemming 
met de RDW nodig is, om er zeker 
van te zijn dat het voertuig door de 
finale RDW-keuring komt.” Kolven-
bach wees erop hoe belangrijk het  
is om vooraf heldere afspraken te 
maken over de kwaliteit, de voort-
gang en de prijs. “Leg alles schrifte-
lijk vast!” Ook tussentijdse taxaties 

FOCWA Specialisten/Dutch Car Restorers Association (DCR) was op 

verschillende plaatsen te vinden op de klassiekerbeurs InterClassics 

Maastricht. In het FOCWA-paviljoen werden beursbezoekers getrakteerd op 

het vakmanschap van Koos Tiggelaar en Peter Satink. In de congreszaal MECC 

Suite gaven drie leden van DCR een interessant gastcollege. Elders op de 

beurs bemensten de teams van Kolvenbach Jaguar Parts, Altena Classic Car & 

Rally Service en Tony de Bruijn Bekledingen hun eigen stand.
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NIEUW BEZOEKERSRECORD
De 23ste editie van InterClassics Maastricht heeft met 29.660 bezoekers een 
nieuw record bereikt. Er kwamen 11,5 procent meer klassiekerliefhebbers dan 
vorig jaar. Mensen kwamen uit binnen- en buitenland om de klassiekers, 
onderdelen en automobilia te bekijken.
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zijn belangrijk, voor het geval het 
voertuig tijdens de restauratie door 
bijvoorbeeld brand of diefstal ver-
loren gaat. “Van levensbelang voor  
de hoogte van de schade-uitkering.” 
(Deels) zelf restaureren is een leuke 
hobby. “Maar pas op, het risico ligt 
op de loer dat het project vroegtijdig 
eindigt. Dan zit je met een half afge-

maakte auto, die de garage niet meer 
uitkomt”, waarschuwde Kolvenbach.

Brandschoon metaal
Hierna liet Koos Tiggelaar (Oldtimer-
service Eastend in Uithuizen) het 
publiek zien hoe zorgvuldig een 
Dutch Car Restorer een restauratie 
aanpakt. Tiggelaar weet waarover  

hij praat; een internationale jury 
bekroonde zijn restauratie van  
een Franklin 9A uit 1917 twee jaar 
geleden met de hoofdprijs. In een 
vlotte presentatie doorliep Tiggelaar 
vijf fasen van het restauratieproces: 
demontage, het plaatwerk schoon-
maken, het plaatwerk herstellen, 
spuiten en ten slotte afmonteren. 

BEN KOLVENBACH.

TONY DE BRUIJN.

KOOS TIGGELAAR.
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“Eerst demonteren we het voertuig  
tot de allerlaatste bout”, vertelt  
Tiggelaar. “Daarbij kijken we meteen 
welke onderdelen aan vervanging toe 
zijn. Het plaatwerk wordt eerst blank 
geschuurd en vervolgens gestraald 
tot het brandschoon is. Niet te her-
stellen carrosseriedelen worden ver-
vangen. Vaak moeten we deze met de 
hand namaken omdat ze niet meer 
verkrijgbaar zijn.” Als voorbeelden 
toonde Tiggelaar foto’s van een bij 
hem gemaakt houten chassis  
(een echt specialisme) en een hand-
gemaakt wiel, opgebouwd uit een 
ijzeren buitenring en houten spaken. 

“Een vakkundig gerestaureerd voer-
tuig ziet er niet alleen authentiek  
uit, het moet ook alle product-
kenmerken van het origineel  
hebben. Daarom spuiten wij altijd 
met conventionele en nooit met 
moderne watergedragen lakken”, 
zegt Tiggelaar. “Het uiteindelijke 
resultaat moet zijn dat het voertuig 
precies zo in de lak staat als toen het 
destijds nieuw van de band rolde.” 

Passie en vakmanschap
De derde presentatie was van  
Tony de Bruijn, directeur van Tony  
de Bruijn Bekledingen in Roosendaal, 

‘waar vakmanschap een passie is, waar 
passie vakmanschap wordt.’ De Bruijn, 
is - als het ware - erfelijk belast met 
het ambachtelijke bekledersvirus, 
omdat zijn voorouders sinds  
mensenheugenis in het vak zitten. 
Tussen haakjes: ook zoon Stefan 
maakt inmiddels deel uit van het 
bedrijf. De Bruijn liet met een  
filmpje zien hoe hij voor een Fiat 
509R tweezitter cabrio uit 1926 een 
compleet nieuw interieur én een 
nieuwe kap maakte. “Het is hierbij 
de uitdaging om het bekleedwerk  
zó nauwkeurig te kopiëren, dat het 
helemaal authentiek is, ook wat 
betreft de gebruikte materialen.  
Voor de Fiat-kap betekent dit een  
binnenwerk van vynide, de buiten-
kant van Double Duck oftewel een 
Engelse vooroorlogse, extra dicht 
geweven kwaliteit katoen.”
Het maken van een cabriokap  

DCR-leden doen goede zaken

Drie FOCWA/DCR-leden bemensten een eigen stand op de beursvloer.  
In de Westhal was het op de stand van Tony de Bruijn Bekledingen een 
komen en gaan van beursbezoekers. Ook Jan Altena (inzet) en zijn team 
hadden niet te klagen over de belangstelling van de beursgangers, die  
zich vergaapten aan zijn prachtige collectie oldtimers. En Ben Kolvenbach 
bood een uitgebreid assortiment Jaguar-onderdelen aan in de onderdelen-
hal. Er werden evenals vorige jaren goede zaken gedaan.
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DE ZAAL WERD IN ANDERHALF UUR HEEL WAT NIEUWE RESTAURATIEKENNIS RIJKER.

die niet van de oorspronkelijke uit 
1926 is te onderscheiden, is al een 
huzarenstukje, maar De Bruijn en 
zijn team kunnen veel meer. Het  
zijn allround bekleders die in staat 
zijn bijvoorbeeld de bekleding van 
een dashboard voor een Porsche  
956 Speedster tot in detail te recon-
strueren. Maar als een klant een 
modern ‘customized gecapitonneerd’ 
interieur naar Amerikaans voorbeeld 
in zijn buggy wil, kan dat ook: “Hoe 
groter de uitdaging, hoe sterker we 
gemotiveerd zijn om er een meester-
werk van te maken.” 

960 naaldlagers
De laatste DCR-presentatie tijdens 
het FEHAC college deed Ben Kolven-
bach. Het ging over techniek. Jaguar-
specialist Kolvenbach heeft een schat 
aan ervaring met technische restau-
raties, zoals demontage, revisie en 
montage van onder andere motoren, 
differen tiëlen en (automatische)  

versnellingsbakken. “Het is even 
hobbyen als je een bak reviseert 
waarin 960 naaldlagers zitten”, 
grapte Kolvenbach, die de zaal keer 
op keer verbaasde met zijn zeer  
gedetailleerde kennis van oude én 
moderne autotechnieken. Als  
Kolvenbach het beste van twee werel-
den wil verenigen, combineert hij 
oud en modern materiaal. “Moderne 
drijfstang bouten van Jaguar zijn veel 
sterker dan de originele uit de jaren 
vijftig”, vertelt Kolvenbach. “Daarom 
monteren wij het liefst de moderne 
versie, maar zoiets doen wij alleen in 
nauw overleg met de klant. Hetzelfde 
geldt voor een bepaald type drijf-
stang, waarin zowel aluminium als 
staal is verwerkt. Deze combinatie 
van metaalsoorten veroorzaakt corro-
sie, waardoor de drijfstangen kunnen 
breken. Leuk voor in het museum, 
niet voor in een auto”, zegt Kolven-
bach. Het is trouwens niet altijd toe-
gestaan om moderne componenten 

in een klassieker toe te passen.  
Technische delen zoals de remmen, 
stuur inrichting of wielophanging 
moeten voldoen aan voorgeschreven 
specificaties, anders komt de auto 
niet door de RDW-keuring. “Boven-
dien kan het problemen met de ver-
zekering opleveren”, zegt Kolven-
bach. “Een restaurateur is en blijft 
aansprakelijk voor wat hij aan de 
auto heeft ver sleuteld en mogelijke 
gevolgen daarvan. Hij moet zo veel 
mogelijk originele onderdelen mon-
teren en niet zomaar modificaties 
toepassen. Doet hij dat wel, dan ziet 
de verzekeraar hem als constructeur 
en niet als restaurateur. Daar heb je 
een heel andere bedrijfsverzekering 
voor nodig.”

Het publiek beloonde Kolvenbach,  
De Bruijn en Tiggelaar na afloop met 
een daverend applaus. De aanwezigen 
in de zaal waren heel wat restauratie-
kennis rijker. Missie geslaagd.

2102 |16CARROSSERIESPECI A L IS T EN



FOCWA-Paviljoen druk bezocht
Traditiegetrouw was FOCWA Specialisten/Dutch Car 
Restorer Association (DCR) met een paviljoen aan-
wezig op de belangrijkste klassiekerbeurs van de  
Benelux, InterClassics Maastricht. In de meeste  
beurshallen in het MECC lag het accent op de handel 
in klassieke voertuigen, onderdelen en andere auto-
mobilia. Maar in het FOCWA-paviljoen ging de aan-
dacht vooral uit naar het ambachtelijk vakmanschap 
dat komt kijken bij voertuigrestauratie. Er was ook oog 
voor heel nuttige oplossingen waar iedere bezitter van 
een klassieker mee te maken krijgt; bijvoorbeeld hoe 
je een klassieker probleemloos op moderne brandstof-
fen kunt laten rijden. Peter Satink (Satink Restauratie, 
Hengelo) demonstreerde in het FOCWA-paviljoen zijn 
geavanceerde uitvinding die korte metten maakt met 

pingelen. Koos Tiggelaar (Oldtimerservice Eastend, 
Uithuizen) had specifiek gereedschap en plaatwerk 
naar Maastricht meegenomen. Daarmee liet Tiggelaar 
zien hoe hij met puur handwerk carrosseriedelen 
maakt, als het originele niet meer bruikbaar is of ont-
breekt. Satink en Tiggelaar hadden bovendien een col-
lectie fraai gerestaureerde klassiekers meegenomen, 
maar ook auto’s waarvan de restauratie nog in volle 
gang was. Hierdoor kregen de bezoekers een indruk 
van wat een restauratiebedrijf allemaal doet. Zowel 
Satink als Tiggelaar sprak na afloop van een heel 
geslaagde beursdeelname. Er kwamen veel mensen 
langs die zich uitgebreid lieten voorlichten. En er zijn 
veelbelovende contacten gelegd, zo vertelden zij na 
afloop. De conclusie: voor herhaling vatbaar!

GEZELLIGE DRUKTE IN HET FOCWA-PAVILJOEN. KOOS TIGGELAAR EN PETER SATINK (ZIE OOK INZETJE) HADDEN NIET OVER BELANGSTELLING TE KLAGEN.
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