
V an deze BMW was ik vroeger als 
kleine jongen al helemaal gek. Maar 
dat heeft iedereen wel een beetje 
met dit model. Als je kijkt naar die 

voorkant, die haaienneus, de auto straalt zoveel 
kracht en agressie uit. Hij kijkt je zo aan van 
‘wat moet jij nou, kom maar eens even hier’. Ik 
kocht de E9 in 2013 en er moest veel aan gebeu-
ren. In overleg met een specialist is er een plan 
opgesteld en aan de hand daarvan is de auto 
gerestaureerd. Elke keer als een fase was 
afgerond, ben ik erheen gegaan en liet hij me 
zien wat er gedaan was. Aan het begin bijvoor-
beeld had hij de voorschermen eraf gehaald en 
heb ik kunnen voelen hoe de auto eraan toe 
was. En geloof me, het was één grote ellende. 
Dan gaf hij mij de nieuwe binnenschermen, 
zodat ik me daar een beeld van kon vormen en 
als ik een paar weken later weer langskwam, 
zaten die schermen erop. Zo hebben we van 
deze auto de BMW gemaakt die ik graag wilde 

hebben. Met zeldzame Alpina breedset 16-inch 
velgen eronder. En in Taiga groen, mijn favo-
riete kleur. Typisch jaren zeventig, een auto 
moet een tijdsgebonden kleur hebben.

De Chevrolet heb ik nu drie jaar. Hij komt 
uit Texas en is natuurlijk een heel ander type 
dan de BMW. Alles is groot en degelijk. Het is 
een auto van rechtdoor rijden en gáán! En dat 
geluid van de V8. Als ik daar achter sta en ik 
hoor het geluid van die twee pijpen... Links en 
rechts gaan precies tegen elkaar in, dat asym-
metrische geroffel vind ik prachtig. Niet ieder-
een begrijpt dat iemand die niets ziet tóch een 
klassieke auto heeft. Maar het is alleen al leuk 
om ermee bezig te zijn. Laatst stopte de Che-
vrolet er bijvoorbeeld mee, de benzinepomp 
bleek kapot te zijn. Dan ga je nadenken: wordt 
de nieuwe een mechanische of een elektrische? 
Je spreekt mensen en overlegt. Van dat proces 
geniet ik. En nu loopt hij weer als een zonnetje.

De eigenaar
NAAM Gabri van den Brink, 50 
jaar, Arnhem
BEROEP Werkzaam bij zorgver-
zekeraar
TOEKOMSTPLANNEN De BMW 
is bijna klaar, de Chevrolet heeft 
een klein barstje in de ruit, maar 
die wordt binnenkort vervangen.

Weetjes
Het contrast is groot. De 
E9-serie was het beste wat BMW 
had voor straatgebruik en de 3.0 
CSi was het topmodel. De Bisca-
yne daarentegen was de budget-
auto uit de fullsize lijn van 
Chevrolet. Wilde je veel ruimte 
voor weinig geld dan was dit je 
auto. Hij deed het dan ook goed 
op de zakelijke markt. Veel 
opties waren leverbaar, maar in 
de basis zat er een zes-in-lijn in 
met een handbediende driebak 
en geen stuurbekrachtiging. 

Gabri van den Brink ziet vanaf zijn achttiende jaar 
niets meer door een oogziekte. Het weerhield hem er 
niet van om toch zijn droomauto’s aan te schaffen.

Het is een goed gevoel om een auto te hebben 
waar je vroeger al helemaal gek van was, ook al 
kan je er zelf niet mee rijden. Voor mij heeft een 
auto een extra waarde als het een auto is die 
er al was in de periode dat ik nog kon zien. Of 
het beeld dat ik nu heb klopt? Daar zal ik nooit 
achter komen, maar voor mijn gevoel weet ik 
nog precies hoe ze eruitzien. De beleving is nu 
natuurlijk wel anders. Het gaat om de geur van 
het interieur als je erin stapt en om het geluid 
van de motor. Maar het is ook fijn om met je 
handen de contouren van de carrosserie te 
volgen, het zijn allebei auto’s met een prachtig 
gevormde koets. En het is geweldig om met een 
andere liefhebber een stuk te gaan rijden.

Het is misschien ook iets psychisch. Iets wat 
je heel graag had willen doen, maar niet kan, 
tóch zo dichtbij mogelijk halen door zo’n auto 
gewoon aan te schaffen. Ik zou er zelf in kun-
nen rijden en ik heb dat ook wel gedaan. Maar 
het is niet relaxed, je bent toch bang dat er iets 
gebeurt. Je bent te gespannen aan het luisteren 

naar de aanwijzingen van 
degene naast je, te veel bezig 
met het rijden zelf. Ik geniet 
veel meer als ik naast een 
bestuurder zit die ik de 
wagen toevertrouw. Dan kan ik de dingen op 
me af laten komen.

Ik geniet onderweg het meest van de Chevro-
let, als ik eerlijk ben. Die danst over de weg en 
het geluid van de zware V8-motor is geweldig. 
Maar de BMW is het mooist. Echt een chique, 
klassieke sportauto. Als ik die voor me zie, als 
ik me dat probeer in te denken, dan ben ik echt 
trots. Onderweg ervaar en voel ik het meest 
door mijn gehoor en door mijn reuk. En verder 
is het vooral het idee dat je erin kunt zitten en 
mee kan rijden wanneer je wil. Het is het bezit 
en alles eromheen. Je gaat naar de garage, je 
weet dat jóúw auto daar staat. Het zware por-
tier gaat open, je stapt in, ruikt alles, hoort de 
zes-in-lijn aanslaan of de V8 rommelen. Dat is 
allemaal gewoonweg prachtig!

   Het is fijn om met je handen 
de contouren te volgen 

TEKST EN FOTOGRAFIE 
ARNO LINGERAK

Op gevoel

Kijk op .com/autovisie

BMW 3.0 CSi E9/ 
Chevrolet Biscayne

bouwjaar 1972/1958
nieuwprijs fl. 38.589,-- /n.b.

gemaakt van/tot ’71-’73/n.b.
gesch. waarde € 50.000,--/€ 25.000,--

topsnelheid 215 km/h/175 km/h
acceler. 0-100 7,7 s/9,5 s
gem. verbruik 1 op 9,0/n.b.

motor zes-in-lijn, 2985 cm3/
V8, 5694 cm3

max. vermogen 200 pk/250 pk
max. koppel 277 Nm/481 Nm
transmissie handgesch., vierbak, 

achterwielaandrijving/ 
automatisch, driebak, 
achterwielaandrijving

massa leeg 1374 kg/1680 kg

Fabrieksgegevens, voor zover te achterhalen

BMW 3.0 CSI/CHEVROLET BISCAYNE

Het groene exterieur van de 
Chevrolet komt nadrukkelijk 
binnenin terug. De BMW is iets 
zachter groen en heeft 16-inch 
Alpina-wielen.
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Uw garage
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