
T oen er in de jaren negentig een 
 autootje bij moest komen, kocht ik 
een MGB. Alles ging zwaar in die 
auto. Je moest de koppeling haast 

met twee voeten intrappen. Mijn vrouw reed 
er daardoor niet graag in. Op zoek naar een 
‘makkelijkere’ auto moest de B plaatsmaken 
voor een DAF 55 Coupé. Wát een leuke auto was 
dat. Daarna wilde mijn vrouw wat meer ruimte 
en kwam er een Audi 100 Coupé. Die beviel zo 
goed dat ik er ook een voor mezelf kocht. Het 
was toen al een redelijk zeldzame auto en wij 
hadden er twee voor de deur staan! Ik heb er 
twaalf jaar en honderdduizenden kilometers 
mee gereden. Zo langzamerhand zijn we echte 
klassiekerliefhebbers geworden.

Mijn vader kluste vroeger bij aan auto’s van 
buurtgenoten en ik keek altijd mee. Ik vind 
techniek gewoon leuk en op dit soort auto’s is 

het ook erg overzichtelijk. Die Audi 100 heb 
ik zelf gerestaureerd en van de MG heb ik de 
versnellingsbak een keer gerepareerd. Ik begin 
gewoon. En als je alles netjes op een rijtje legt, 
komt het gerust allemaal weer in elkaar. Alleen 
als het op elektriciteit aan komt, moet ik er 
boeken en schema’s bij halen, anders gaat het 
niet goed.

Ik zocht een paar jaar geleden een auto echt 
voor mezelf en vond deze Jensen. Een niet 
afgemaakt project met stapels onderdelen en 
boeken erbij. En rekeningen, tot die van de 
kleinste onderdeeltjes. Er is een klein vermogen 
aan uitgegeven. De toenmalige eigenaar heeft 
er eerst een paar jaar in gereden, is toen aan 
de restauratie begonnen, maar zag er op een 
gegeven moment geen heil meer in. Hij was het 
gewoon zat. De auto stond al dertien jaar in zijn 
schuur. De brandstofvoorziening? “O, wacht 

De eigenaar
NAAM Pierre Jongebloet, 68, 
uit Bant (Flevoland)
BEROEP gepensioneerd 
zeilenmaker
TOEKOMSTPLANNEN Kilome
ters maken en de dingen die nog 
aan het licht komen verhelpen.

Weetjes
De Interceptor (1966), naar een 
basisontwerp van Carrozzeria 
Touring, werd eerst bij Vignale 
gebouwd, later in Engeland. 
Nadat de Amerikaanse sport
wagentycoon Kjell Qvale het 
merk overnam, werd de Healey 
geïntroduceerd (1972). Later 
kwamen er nog een Interceptor 
Coupé en Convertible bij. Na een 
aanvankelijke bloei, met de top 
in de periode dat deze Intercep
tor III werd gebouwd, viel in 1976 
toch het doek voor Jensen. 
Latere pogingen de Interceptor 
opnieuw op de markt te brengen, 
liepen, op een paar gebouwde 
exemplaren na, op niets uit.

Het kostte hem vijf jaar, maar Pierre Jongebloet bracht een door een andere 
liefhebber niet afgemaakt restauratieproject uiteindelijk wél tot een goed einde.

anders en zitten op verschillende plekken ook 
weer afwijkend gemonteerd. Tijdens de eerste 
proefrondjes in de buurt kwamen er nog allerlei 
kwaaltjes aan het licht. De stuurbekrachtiging 
werkte slecht, het stuur centreerde totaal niet 
en de injectie moest worden afgesteld. Ook de 
remmen moesten worden gereviseerd. Best 
lastige klussen, maar ik ken veel mensen in de 
klassiekerwereld die ik om hulp kan vragen.

Toen de techniek grotendeels in orde was, 
kreeg ik de smaak te pakken en besloot ik een 
eerder gerepareerde schade aan de voorkant 
opnieuw strak te maken. Maar alles is gelast 
aan die auto, dus ook dat was een behoor-
lijke klus. Daarna is het interieur nog grondig 
schoongemaakt en het leer opnieuw geverfd in 
een iets lichtere bruine kleur. Na al die jaren 
werd het eigenlijk een totaal andere auto: een 
heel mooie.

Ik ben lid van de lokale klassiekerclub, de 
Flevo klassiekers. En toen ze zich daar hardop 
begonnen af te vragen of ik wel écht een Jensen 
had, heb ik de laatste dingetjes aangepakt 
en een afspraak gemaakt bij het lokale keu-
ringsstation. Ik kan niet zeggen dat ik er vol 
vertrouwen heen ging, maar alles was goed. Ik 
heb inmiddels ongeveer honderdvijftig kilo-
meter met de Interceptor gereden en ga steeds 
verder van huis. Ik moet het vertrouwen weer 
een beetje krijgen na achttien jaar stilstand. 
Het stuur aan de verkeerde kant is wennen, 
vooral bij inhalen. Maar het is een oldtimer en 
daar hoef ik niet zo nodig hard mee te rijden. 
Hoewel het wel kan trouwens: bij wat extra gas 
doet de automaat een stapje terug en door het 
enorme vermogen gaat de auto er dan behoor-
lijk vandoor. Ik wilde zoals gezegd een auto die 
ik écht leuk vond, een auto helemaal voor me-
zelf. Met deze Jensen heb ik die gevonden.

   Het was één pak onderdelen, 
niets was aangesloten 
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Doorzetter

maar even, die is hier!” En vervolgens haalde 
hij een nieuw gemaakte tank, elektronische 
injectie en een losse in- en uitlaat tevoorschijn. 
Besturing? Ook de stuurinrichting werd gevon-
den. Het was één groot pak onderdelen. En tot 
overmaat van ramp was hij ook met de bedra-
ding bezig geweest. “Dat moet ook nog even 
worden afgemaakt...”

Het was een behoorlijk project, alle techniek 
lag open, niets was aangesloten. Maar ik ben 
ermee aan de slag gegaan en met behulp van 
de handboeken kreeg ik hem aan de praat. 
Hoewel: in eerste instantie had ik alleen een 
garage vol rook en een slecht lopende auto. Het 
duurde even voor ik alles goed had. Ik ben er 
wel achter gekomen dat het soms niet zo nauw 
komt waar en hoe je iets monteert. De auto 
werd immers grotendeels met de hand in elkaar 
gezet en onderdelen zijn bij veel Interceptors 

Kijk op .com/autovisie

Jensen Interceptor III
bouwjaar 1972

nieuwprijs fl. 75.000,--  
(€ 34.000,--)

gemaakt van/tot 1966 tot 1976
geschatte waarde € 30.000,--

topsnelheid 220 km/h
acceler. 0-100 7,0 s
gem. verbruik 1 op 5

motor V8, 7212 cm3

max. vermogen 330 pk
max. koppel 475 Nm
transmissie aut. driebak, achter-

wielaandrijving
massa leeg 1590 kg

Fabrieksgegevens, voor zover te achterhalen

JENSEN INTERCEPTOR III 

Het leer werd na een grondige 
schoonmaakbeurt wat lichter 

bruin geverfd; het oogt 
behoorlijk chic. Rijden met een 
rechtsgestuurde auto was voor 
Jongebloet ‘wel even wennen’. 
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Uw garage
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