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Twijfel motivatie am door te gaan
In de rubriek Mijn Auto
vertellen lezers over
hun speciale band met
hun auto.
door Peter Heusschen

ct zijn twee jongeman
ncn van :?:,r::e tweeting
Bart en CIJs, Ze wonen
in N ecr en rijden in
hun vrijc tijd rond in ccn gerestau
rcerdc Londcnse raxi. Een halve
ccuw oud! Is dal nict ecn beerje
ruerkwaardig?
"Och",zegl Bart. "Misschien wel',
gceft Gijs roe, I.e zijn beiden net te
rug van hun w crk . Bart is werk
zaam bij cc n bcdrijfdat zich rae
legt op de prorluctic van machin es
voor de agrarische sector en Gijs,
net als zijn broer een afgestudcerde
IITS'er werktuigbouwkunde, ver
dient sinds kort zijn boterharn hij
een Haclcn s bedrij f dat zich bezig
houd r met het ontwcrpcn en pro
duceren van hclapparatuur voor al
lerlei produ cren.
Terug naar de taxi.
Enige uitleg is nodig. Er is een voor
gesch icd cnis, hoc jong de beidc au
tolicfhebbers oak mogcn zijn, De
twins waren veer!icn wen ze het
besluit namen 0 111 een Universal
Motor Ceral- (Un im og) te gaan res
taurcrcn. E CIl Unimog is cen pro
du ct van Mercedes-Benz dar ccn
soon kruisin g v01'I1l 1 tussen een
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De gebroeders De Bruin met hun piekfijn gerestaureerde Engelse Austin uit 1958.

foto Franco Gori

iancoouwwerxnng en een ieger
voertuig. Tocn die weer in een pui
ke staat was en verkocht dubde Lei,
de vader van Bart en Gijs, over een
volgend project. Een Willys (jeep)
kwarn op de proppen. Maar die
vie! af door de prijs en de staat
waarin die stokoude vehikels veelal
verkeerden. Lei attcndeerde zijn zo 
nen op de zwarte taxi die vrolijk
bij een handelaar stond weg te te
reno Zonder oak maar ecn gram ex
pertise in hun bagage narnen de
broers het besluit tot aankoop van
het wrak. Bart: "We bouwden een
kippenhok bij onze oma om tot ga
rage en hebben daar her grootste ge
deelte van de restauratie uitge
voerd."
Dat ging met horten en stoten, Val
len en opstaan, Vrienden en kenni s
sen waren sceptisch. De broers rea
geerden met 'we bellen jullie wcl
als we klaar zijn.' Ruim vier jaar la
ter konden Bart en Gijs hun vrien
den een mailtje sturen . I let is ge
lukt! "Misschien was die twijfel bij
de buitenwacht een extra drijfveer
voor ons om de klus te klarcn", ver
moedt Gijs.
Een nare ervaring na de revisie van
de motor was de detecte brandstof
pomp die zich rnanifesteerde, .Dat
gebcurde tijdens een van onze test
ritten. Onze Austin moest opge
sleept worden. De buurt liep uit.
Hier en daar cen tikkeltjc lecdver
maak, Maar crger waren de kosten
voor een rnislukte reparatie. We
moesten slottc toch een nieuw
exemplaar in Engcland bestellen.
We waren uiteindelijk biina 1')00
euro kwijt", weer Bart.
Nu zijn aile hobbels genomen. Er
staat een glanzende ta xi-cab die tot
in het kleinste detail met een onge
looflijke perfecrie is gerestaureerd.
Op zondag 22 juni zijn de gebroe
ders De Bruin in Waalwijk present
tijdens de autojumble. Dit voor de
viering van het so-jarige bcstaan
van de London Vintage Taxi Associ
ation (Dutch Section). Voor echre
Iiefhebbers een 'm ust' .

Naam:
Bart en Gijs de Bruin
Neer
Woonp laats:
23 jaar
Le eft ijd:
Rijbewijs sinds:
2003
Auto:
Aust in FX4 (taxi)
1958
Bo uwjaar:

1720 kg
Gewicht:
Motorinho ud:
2,5 I
4 cilinder lijn, diesel
Motortype:
Verm ogen in pk:
70
100 kmfu
Topsnelheid:
Verbruik:
1:10

200 1
Geko cht in:
Aanschafpr ijs:
€1 100,Huidige waarde: €17500.- (taxat ie)
Km-stand aanschaf:
Km-stand nu:
?
Nieuwprijs in 1958 :

KOSTEN
Onde rhoudfreparatie:
Be last ing:
Verze ke ring:
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