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Jordan F1-souvenirs voor het grijpen
De bolides van Michael Schumacher en Damon Hill, plus hun pakken en helmen, zitten in de deal.

Hubert Kranz
Kranz Oldtimer Service
Straelen, Duitsland
IK HEB MIJN eerste vooroorlogse
auto in 1995 gekocht. Ik had een
groente- en fruitzaak, auto’s waren
een hobby. We zijn met onze werk
plaats begonnen in 2002, we deden
onderhoud en keuringen, maar
de mensen begonnen om meer te
vragen, zoals revisies van dynamo’s,
remmen en motoren. Nu verkopen
we auto’s en restaureren ze. Duitse
klanten willen perfectie. Ze willen dat
een auto goed is voor 17.000 kilo
meter per jaar – toerritten en rally’s.
Ik heb geen interesse in vooroorlogse
Duitse auto’s – het is vooral M
 ercedes
wat de klok slaat en die auto’s zijn
duur. Er zijn bovendien al veel mensen
die zich daarmee bezighouden.
Engelse pre-war auto’s zijn veel
leuker, daar zit voor iedereen wat bij.
Je hebt Bentleys voor de rijken en
bijvoorbeeld een Austin Seven voor
de kleine beurs.
Ik haal veel auto’s uit Engeland,
ik probeer exemplaren te vinden
die privé verkocht worden, die niet
op internet staan. Ik heb vrienden
in Engeland die voor me uitkijken.
De wereld van de vooroorlogse
auto’s is klein, iedereen weet welke
auto waar vandaan is gekomen. Ik
probeer er te vinden die nieuw en nog
onbekend zijn. Ik haal ook veel van
mijn onderdelen in Groot-Brittannië,
al ben ik niet altijd tevreden met het
restauratiewerk dat daar geleverd
wordt. De auto’s zien er dikwijls goed
uit, maar onderhuids kunnen soms
nog probleempjes niet aangepakt
zijn. Uit Engeland kun je alles vrij snel
krijgen, van Riley tot LaFrance, ik heb
het binnen twee weken binnen. Duitse
leveranciers doen er doorgaans een
maand of langer over. Je moet weten
waar je moet zoeken.
Vooroorlogse Britse auto’s zijn in
Duitsland duurder dan in Engeland,
maar ze hebben gelukkig niet dat
stigma dat moderne auto’s wel
hebben. We zien dat steeds meer
jongeren zich met vooroorlogs bezighouden, zeker als hun vader er ook
een had. Mensen steken hun duim op
als je vooroorlogs rijdt. Dat is een fijn
gevoel, je krijgt niet die bedenkelijke
blikken waar je op onthaald wordt
in een moderne sportwagen. Rileys
zijn mijn favorieten, simpele techniek
maar mooi uitgevoerd. De onderdelen
zijn niet duur en ze presteren prima.
// www.hubert-kranz.de
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TWEE BELANGRIJKE F1-auto’s
van Jordan komen op de markt,
model 191 met chassisnummer 01 en
model 198 met nummer 03. De 191
is de eerste F1-auto die voor Jordan
werd gebouwd – het is bovendien de
eerste Formule 1-auto die door Gary
Anderson ontworpen is. Wat hem nog
specialer maakt, is dat het de auto is
waarin Michael Schumacher in 1991
zijn F1-debuut maakte op Spa.
De bolide draagt nog altijd de
opvallende, groene kleuren van

7-Up en wordt verkocht samen met
Schumachers originele – en gesigneerde – helm van toen.
Een andere wereldkampioen,
Damon Hill, reed de 198 met chassis
nummer 03 naar een overwinning
tijdens de Belgische Grand Prix van
1998. De wagen draagt de bekendere
gele en zwarte kleuren van Benson
& Hedges en is te koop met de race
overalls van Hill en zijn helm erbij.
De trofee (voor constructeurs) maakt
ook deel uit van dit ‘pakket’. De beide

auto’s vormen de belangrijkste
stukken van een grote verzameling
Jordan-memorabilia. Daaronder
bevinden zich twaalf trofeeën voor
zowel de rijder als de constructeur,
plus acht helmen. Elk object wordt
verkocht met een originaliteitscertificaat, getekend door Eddie Jordan.
De collectie wordt aangeboden via
Cars International. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met David
Williamson (+44148871029 of david.
williamson@carsinternational.com).

Naar de zaak met een lease-klassieker of -youngtimer?
Wie een klassieker wil leasen, kan sinds kort terecht bij het
nieuwe bedrijf PS50 Maatwerk Lease, dat zich specifiek richt op
autoliefhebbers die iets bijzonders willen. Dat hoeft niet per se
een klassieker te zijn, een youngtimer kan ook, zeggen oprichters
Paul Petit en Sjef van Hijfte. Dat blijkt uit de auto’s waarmee hun
klanten nu rijden: een Mercedes-Benz 280 Coupé (1971), diverse
andere Mercedessen (E320, E430, S430, E50) en BMW’s (M3, M5,
5 Touring, 740i), een Porsche 911 SC (1979), Range Rover Classic,
Daimler Six en Land Rover Defender. “We zien het als onze missie
autorijden weer leuk te maken voor de zakelijke rijder. Betaalbaar
luxe of sportief autorijden, met de voordelen van een lease
constructie”, aldus Sjef van Hijfte. Maatwerk Lease is te vinden
via het webadres www.ps50.nl, waar ook diverse ‘testimonials’
van klanten te lezen zijn.

SHOWROOMSTER

Alfa Romeo Junior Zagato rallyauto € 33.500
Hoe kan zo’n mooie auto zo veel in zijn mars hebben? Deze Alfa
heeft al laten zien wat hij waard is tijdens een extreme uitdaging
als Le Jog en hij heeft ook de Delta Rally en de Via Flaminia
gereden. Het is van origine een 1300 Junior Zagato van 1971. Hij is
in het jaar 2000 gerestaureerd, de carrosserie is toen versterkt en
de motor is geprepareerd door Savali. Het is een 1,6-liter, nu goed
voor 150 pk. Hij is voorzien van een zelfsperrend differentieel en
een verbeterd remsysteem. Hij is klaar voor elke rally.
// www.vanlingenalfaparts.nl

