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Meer dan twintig jaar geleden rolde de laat-
ste in Portugal gebouwde Mini Moke van de
band. Maar de auto komt terug, en wel onder
leiding van de Chinese autobouwer Chery
Motors en Moke International uit Australië.
Het design van de Moke is onder leiding van
de Chinees Michael Young – geen grappen
alsjeblieft - licht aangepast. Maar in verge-
lijking met het oorspronkelijke model zijn de
wijzigingen niet spectaculair. De techniek is
wel aangepakt. Voor de aandrijving zorgt een
1,0 liter viercilinder benzinemotor met 50 pk
en 93 Nm. Dat is genoeg om met behulp van
een handbak of automaat een topsnelheid
van 110  km/h te halen. Een 0-100-sprint
wordt niet genoemd, maar is ook niet echt
relevant. Chery Motors begon al in 2012 met
de reborn Moke. Nu de auto klaar is, kan de

marktlancering beginnen. In samenwerking
met Moke International komt het beroemde
autootje terug op de markt in Australië, Thai-
land en de Cariben. Moke International laat
weten dat het voertuig nog niet is goedge-
keurd voor de Europese markt, maar de
oude wereld lokt volgens de initiatiefnemers
wel.
De Mini Moke kwam in 1959 op de markt en
was opgebouwd uit diverse Mini-onderdelen.
De Moke was bedoeld als militair autootje en
kon vanwege het lage gewicht met een pa-
rachute landen in het slagveld. Maar de mi-
litaire wereld vond de Moke te onpraktisch.
Later werd het een populair vervoersmiddel
in met name vakantieoorden. Daar kreeg hij
de ‘strandbuggy’-status zoals we de Moke nu
kennen.

Moke niet dood te knuppelen
Het goede nieuws: de Mini Moke gaat opnieuw in productie. Het relatief slechte nieuws: 
hij komt vooralsnog niet naar Europa.

20 jaar geleden… 
… Toyota presenteert de laatste generatie
van de Supra. Als eerste productieauto
ter wereld heeft hij een automatisch ver-
stelbare voorpoiler. Nieuw is de biturbo
die de Japanner vleugels geeft. Nog
steeds een auto die wij graag zien.

25 jaar geleden… 
… de Fiat Tipo is een kwart eeuw oud. Het
model werd in de zomer van 1988
gepresenteerd en kwam van de Turijnse
ontwerpstudio IDEA. De Italiaan moest de
VW Golf klop geven, maar slaagde daar
matig in. De Tipo kreeg in 1889 wel de
prestigieuze titel Auto van het Jaar. De
productie stopte in 1995. Hoe anders is dat bij een youngtimer. Vaak

zie je met het blote oog al wat hem (of
haar) mankeert. Zelfs met voelen kom je
een heel eind. Wanneer er bij ons in de ga-
rage een ‘verse’ youngtimer binnenrolt,
halen ze wel eens een geintje met me uit.
Dan doet onze interieurverzorgster mij
een blinddoek voor en dan mag ik gaan
voelen wat voor vlees ik in de kuip heb.
Daar heb ik thuis ervaring mee opgedaan,
dus dat is geen enkel probleem. Alleen die
Prowler laatst was me te moeilijk. Die zag
ik aan voor een verbraste Donkervoort. Op
de tast voel ik dan ook in welke staat de
auto is. Of ‘ie lekker in zijn vel zit.

Met je oren kun je constateren of de motor
goed loopt, en of de kettingspanners van
de distributie nog in orde zijn. Dat gaat
overigens niet altijd goed. Laatst hadden
we een MB met zogenaamde ‘roepers’ in
het netwerk. Ik heb geluisterd tot ik een
ons woog maar blijkbaar moet je die kren-
gen toch met diagnoseapparatuur opspo-
ren. Ik hoorde in ieder geval niets roepen.
Ruiken, nog zo’n onmisbaar zintuig. Dé
manier om de automaat snel te controle-
ren is de geur van de peilstok op te snui-
ven. Soms lik ik ‘m ook nog stiekem af. Dat
brengt ons bij smaak. Daar doe je op au-
tomotive gebied niet veel mee. Onze kan-
tinejuf beweert dat ze met een likje van de

bestuurdersstoel kan bepalen welke klant
de bestuurder is. Maar dat geloof ik niet en
is ook bezijden de moraal van dit verhaal:
het inzetten van de zintuigen om je young-
timer in optimale staat te houden. 

Hier op de zaak noemen ze me vaak de
“youngtimerfluisteraar”. Zo’n auto moet je
aanpakken als een psycholoog. Met inzet
van al je zintuigen. Met de stethoscoop op
zoek naar zwakke plekken. Soms weer tot
leven wekken met een defibrillator (jump-
starter). Zo nodig moet een duiveluitban-
ning plaatsvinden om de auto te verlossen
van kwaaie geesten: gooi de accupolen
eens een nachtje los en zie hoe allerlei pro-
blemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

Youngtimers zijn net pubers op zoek naar
hun bestaansrecht. Waar groeien ze naar
toe? 
Worden ze een gekoesterde klassieker of
straks door de eigenaar gedumpt? Ze heb-
ben erkenning nodig, een luisterend oor,
wat extra aandacht. De aandachtsdepriva-
tie die bij de normale automobilist gebrui-
kelijk is, zul je bij de youngtimerrijder niet
aantreffen. Problemen komen en gaan.
Youngtimerrijden doe je met gevoel voor
de ziel, de techniek. In elke youngtimerrij-
der schuilt daarom een youngtimerfluiste-
raar. 

Nieuwe auto’s zijn
perfect. Ontwikkeld
met de meest
geavanceerde
ontwerp-software,
geassembleerd door
robots. Duizenden
virtuele kilometers
hebben ze ‘gereden’
zodat elk onderdeel
tot het uiterste is
getest. En is er toch
eens een mankement
(hoe kan dat
eigenlijk?), dan
hangen ze ‘m aan de
computer en wordt ‘ie
uitgelezen, voor zover
een computer over
ogen beschikt.

Het manusje-van-alles bij PS50
Youngtimerlease luistert naar de bijnaam
‘Pausje’. Onder deze geuzennaam laat hij
ons meegenieten van het wel en wee achter
de schermen bij een leasemaatschappij.

De Youngtimerfluisteraar

Museum
Mercedes-Benz wil in Peking een museum
openen. Het is een poging om in contact te
komen met nieuwe klanten in de snelgroei-
ende markt. Het merk verliest in China de
strijd met Audi en BMW en zoekt naar
nieuwe manieren om klanten te winnen. In
het museum gaan de Chinezen de rijke ge-
schiedenis van het merk bewonderen, maar
het is voor Mercedes-Benz ook een middel
om nieuwe klanten te winnen, zo meldt
persbureau Reuters. Hoe groot het museum
gaat worden en wanneer het deuren voor
eerst zal openen, heeft Das Haus nog niet
bekend gemaakt.

Het zou voor de autobouwer het tweede mu-
seum wereldwijd zijn. Mercedes-Benz heeft
al een museum in Stuttgart, waar sinds de
opening in 2006 al meer dan 5 miljoen be-
zoekers zijn geweest


