De eigenaar

Links van de radio zit een ronde bedieningsunit
voor de verwarming. Onder de kap ook de
compressor voor de Air Poise-luchtvering.

NAAM Cor van der Hulst, 65 jaar,
’t Zand.
BEROEP Bloembollenkweker.
TOEKOMSTPLANNEN Ik ben al
aan het zoeken naar nummer vier,
een Lincoln Continental. Ook die
staan gelukkig online te koop.

Weetjes

Het Limited label werd al in de jaren
30 gebruikt voor de topuitvoering
van een type. Door tegenvallende
verkopen in 1957 (Buick raakte zijn
derde plek in de verkoopstatistieken kwijt aan Plymouth) en kwaliteitsproblemen was er behoefte
aan een merkboost. Het label werd
weer van stal gehaald. Maar
ondanks de zijdezachte Flight Pitch
Dynaflow-automaat, de Air Poiseluchtvering, de Wonder Bar-radio
en de zelf dimmende Autronic Eyekoplampen zakte Buick nog een
plek op de ranglijst. Het duurde
daarna jaren voor het Limited-logo
weer op een Buick was te vinden.

voel bij. Enkele dagen na de proefrit, is de koop
gesloten en voor ik het wist, stond de Limited
op mijn erf te glimmen. Kort daarna kwamen
er nog twee Buicks bij, want ik had inmiddels
de smaak te pakken. Nu heb ik ook een Roadmaster Sedan en de iets kortere Century Convertible, beide uit ’58. Qua comfort liepen die
auto’s voor op de rest. Alles is elektrisch, van de
kap, de ramen en de buitenspiegels tot de zesvoudige stoelverstelling. Datgene wat er in die
tijd mogelijk was, zit erop en doet het nog. Deze
Buick is vanaf 1995 in Nederland en is body-off
gerestaureerd. Daarna heeft hij langere tijd in
een museum gestaan.
Als ik een auto aanschaf, moet hij er wel
goed uitzien, want ik ga hem niet zelf restaureren. Motorisch gezien zijn het vrij eenvoudige
auto’s, met weinig gereedschap los je de meeste
ongemakken op. Het onderhoud doe ik bijna allemaal zelf. Ze hebben weinig gereden en staan

binnen, er is bijna nooit iets mee aan de hand.
Wel moet je ze netjes houden, en daar steek
ik tijd in. Net zoals ze af en toe moeten rijden,
anders gaat het namelijk rap achteruit. Wat ik
doe, is voornamelijk olie controleren, rijden en
genieten. Laatst nog onderweg naar Groningen
bijvoorbeeld, waar de auto voor een trouwerij
zou worden gebruikt. Dan rijd ik 70 mijl per
uur, zo’n 110 kilometer, en als ik wat gas geef en
iemand inhaal, wordt dat zo 130. Op zo’n moment heb je wel een draaikolk in je tank, voor 1
op 6 moet je echt je best doen. Maar het zweeft
heerlijk. Alle drie de auto’s rijden goed, maar
mijn rode Convertible rijdt het best. De andere
sturen wat moeizamer op slechte wegen.
Deze Buick is bijna vijf meter tachtig, en
binnen heb ik ruimte voor vijf auto’s van dit
formaat. Zonder internet had ik mijn auto’s
nooit gevonden, en nu ik wat beter weet hoe het
werkt, merk ik hoeveel moois er nog is.

Met weinig gereedschap los je
de meeste ongemakken op

Buick 700 Series Limited
Convertible 1958
bouwjaar
nieuwprijs
gemaakt van/tot
geschatte waarde
topsnelheid
acceler. 0-100
gem. verbruik
motor
max. vermogen
max. koppel
transmissie

1958
$ 5.125,-- (€ 4.526)
alleen in 1958
€ 100.000,-+ 180 km/h
11,5 s
1 op 5,5
V8, 5957 cm3
305 pk
542 Nm
achterwielaandr. via
drietraps automaat
massa leeg 2200 kg

Fabrieksgegevens, voor zover te achterhalen

Kijk op

.com/autovisie
WWW.AUTOVISIE.NL

| 65

V I N T A G E

Sinds

1 9 5 6

U w g a r a ge

BUICK 700 SERIES LIMITED CONVERTIBLE 1958

Een goed jaar

Cor van der Hulst had altijd al belangstelling voor
auto’s met vinnen, maar hij had nooit tijd om er aan
te sleutelen. Dat maakt hij nu ruimschoots goed.

I

k kom wel eens op een klassiekerbeurs
of een -festival, en dan zijn dit soort
auto’s voor mij de echte oldtimers. Met
oudere of nieuwere auto’s heb ik veel
minder. Amerikanen uit het einde van de jaren
vijftig vind ik het mooist. De Tail Fin was toen op
zijn top, daarna begon die rage weer in te
zakken. Maar ik had een eigen bedrijf in bloembollen, en dan heb je andere prioriteiten. Het
was altijd razend druk, en als er geld was, kocht
ik een trekker. Inmiddels is mijn bedrijf verkocht. En hoewel ik nog wel werk, heb ik nu dus
wel iets meer vrije tijd.
Toen ik ging kijken wat er te koop stond,
belandde ik op een veilingsite. Daar zag ik een
Oldsmobile die ik wel wilde hebben. Helaas
ben ik niet zo handig met een computer, dus
hoewel ik de hoogste prijs had geboden, ging
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die auto aan mijn neus voorbij. Ik was domweg
vergeten aan te klikken dat ik akkoord ging met
de veilingregels. De auto waar ik mijn bod op
deed, maakte onderdeel uit van een partij waar
ook een ‘58-er Buick bij was. Minder mooi dan
de Oldsmobile, ouder en onder het stof, maar
evengoed vond ik het een prachtige auto. Al dat
chroom... Daarmee is het echt begonnen.
Toen ik online weer een keer zo’n exemplaar
tegenkwam – een Convertible – ben ik naar
de aanbieder gegaan om de auto in het echt te
bekijken. Er stonden daar zo’n veertig auto’s,

1958 was het enige jaar in
de fifties dat het Limited-logo
een Buick sierde.
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maar ook daartussen sprong deze er voor mij
uit. Toen ik er een proefrit mee reed, vond ik
hem gelijk fantastisch. Je deint er heerlijk mee
door de bochten en de grootste hobbels neem
je zonder dat je er iets van voelt. Tijdens die rit
kwam er plots een tegenligger door een krappe
bocht, maar ik hield genoeg ruimte over en dus
liep dat goed af. Inmiddels ken ik de afmetingen van de auto beter en heb ik er wat meer ge-

