JE MOET WEL EEN BEETJE IN M’N STRAATJE PASSEN…
Maurits Schouten
Tim van Viersen. Eigenaar van VWvakrestauratie in Groesbeek,
tussen Nijmegen en de Duitse grens. Geen opsmuk. Max Havelaar
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in het bedrijfspand. Selfmade man met perfectionistische inslag.
Met het verlangen VW-liefhebbers verder te helpen. Ook hart voor
milieuzorg. Een bedrijfsbezoek.
Het is even zoeken. Het bedrijfspand ligt wat verscholen aan
de Ambachtsweg 15a op het industrieterrein ‘De Mies’ aan
de oostkant van het dorp en valt niet van verre op. Alleen diverse (onder hoezen met bedrijfslogo) geparkeerde VW bussen verraden de bedrijfstak. Het is maar een klein deel van de
voorraad. De meeste van de in totaal 11 Bussen en 9 andere
VW’s staan lekker droog in drie verschillende loodsen. De eigenlijke garage toont licht door een enorme lichtkoepel. Een
zandkleurige VW411 staat grotendeels gestript op de brug in
afwachting van verdere behandeling.

Voorkeur voor Types 3 en 4 en Bussen
In zijn studententijd schafte Tim z’n eerste Kever aan, een
Amerikaans model 1300. De echte VW-passie kwam jaren
later. En hoe! Toen elektrotechniek en de HTS het uiteindelijk
niet gingen worden, volgde een Hogere Laboratorium Opleiding (biochemie). Als laborant moet je nauwkeurig kunnen
werken. “Dat kan ik goed. Ik pas het alleen nu toe op een
totaal ander, zichtbaar vlak. Na mijn studie kocht ik samen
met m’n vader twee T2’s. Spoedig volgden er méér luchtgekoelde VW’s. In 1999 kwam het Type 3 in mijn vizier en
weer wat later nam ik 411’s en 412’s onder handen. Mijn
reguliere werk en me verdiepen in VW-techniek gingen lange
tijd samen op. Totdat het niet meer te combineren viel: VWvakrestauratie was geboren! Inmiddels zit ik hier al weer zo’n
6 jaar in Groesbeek. Ik ben inmiddels echt een specialist van
de VW1600, de 411/412 en de T2.”

Drijfveer
Daar hoeft Tim niet lang over na te denken: “Ik wil maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Kijk, een oldtimer bestaat
al. Feitelijk doe ik aan recycling. Ik maak dingen, die niet meer
werken, weer werkend. Dat wil ik op een constructieve manier doen. Ik kijk daarom in principe ook niet naar de prijs.
Natuurlijk overleg ik met de klant, maar de klant is niet altijd koning. Wat moet gebeuren, moet gebeuren! Ik adviseer
klanten daarom ook altijd om – naast de aanschafprijs – een
budget van gemiddeld € 3.000,- tot € 5.000,- te reserveren
om de boel technisch veilig en betrouwbaar te maken. En ik
weet, dat is een hoop geld. Maar zo werkt het nu eenmaal bij
oldtimers.”
Handelsmerk
“Ik wil mensen graag verder helpen in hun VW-verhaal. Ik
neem daarom altijd erg ruim de tijd voor overleg met (potentiële) klanten. Ik vertel ze wat er aan de hand is. Dat kunnen
soms ook regelrechte ‘slecht-nieuws-gesprekken’ zijn. Daar
ga ik niet voor opzij. Al pratend probeer ik dan ook kennis
aan de eigenaar over te dragen. Dat vind ik leuk. Dat komt
ook een beetje door mijn ervaring in het onderwijs. Mijn
website met veel fotomateriaal over restauratieprojecten en
alle narigheid die je dan regelmatig tegenkomt, is illustratief
en confronterend tegelijk.Tekst en foto’s maken duidelijk hoe
ik werk. Mijn aanpak is grondig. Mensen die dat allemaal een
beetje té vinden (“dat gaat me vast het nodige kosten”), haken door de website al af en komen niet bij mij. Helemaal
goed! Dan zit je niet in elkaars vaarwater. Iedereen blij!”
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Stel preventief werk niet uit!
“Wanneer de basis goed is kan ik elke VW-oldtimer weer als
nieuw rijdend en geschikt maken voor dagelijks gebruik. Een
redelijk aantal van mijn klanten rijdt dagelijks in zijn/haar VW.
Een aantal rijdt op LPG. Zelf rij ik al 130.000 km. op LPG.
Eén van mijn klanten in zeven jaar tijd al 80.000 km! Dáár
gaat een VW-motor niet aan kapot. Weet je wáár motoren
of auto’s kapot aan gaan? Aan gebrekkig onderhoud of een
slecht onderhoudsverleden! Al die T2’s die ’s zomers op vakantie gaan? Goed onderhoud! Preventie is daarom voor mij
een belangrijk motto. En kijk, wat oppervlakteroest is niet
zo erg. Maar bij het zien van róttende delen moet je wel aan
de bak. Daarom gruw ik van APK laswerk en vind ik laswerk
op restauratieniveau zo belangrijk. Je hoeft je VW echt niet
in één keer onder handen te nemen. Sta open voor wat je
VW mankeert. Restauratie kan in fases. Met het budget dat je
hebt kan vast al een deel gedaan worden, waarna je gewoon
verder kunt rijden en verder spaart. Maar laat het werk wel
goed gebeuren!”
Eigen baas
“Op m’n site staat: ‘Wij hebben geen personeel in dienst.
Hierdoor is de bezieling 100%’. Mijn stelling is, dat zodra er
personeel is, de kwaliteit van het werk achteruit gaat. En dat
gebeurt echt niet altijd bewust. Maar wanneer een werknemer ’s morgens de orderbon pakt en die uit gaat voeren – en
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lang is – dan wordt er (en dat geldt zeker bij oldtimers) níet
diepgaand genoeg gewerkt. Ik maak daarom nooit afgeronde
offertes.Alles gaat bij mij op basis van nacalculatie.Want, hoeveel ervaring je ook hebt, je komt (en dat geldt ook voor
mij) toch regelmatig totaal onverwachte dingen tegen. Een
40 jaar oude oldtimer is nou eenmaal geen te repareren uni/.+4.3.& 0.(4& 5**+& #.& 6.(& /*4(.& (*+"./.-& 7.+& 5.+'!*-).3"-1&
kunt werken.”

Oldtimer is geen vervuiler
“Ik verbaas me regelmatig over de beeldvorming rond oldtimers. Mensen die er géén hebben beginnen al gauw over
‘milieuvervuiling’. Dat vind ik absolute klets. Ik ben daarom
blij met wat de FEHAC hierover periodiek voor het voetlicht brengt. Mensen vergeten dat, wanneer het gaat over
vervuiling door auto’s, het over twéé dingen gaat: emissie en
productie. Want een moderne auto (bezien van fabriek tot
schroothoop) is door productie ervan veel vervuilender. Na
een jaar of 15 zijn ze elektronisch total-loss en worden ze
afgedankt om weer plaats te maken voor een fonkelnieuw
exemplaar, als ze al niet na drie jaar waren vervangen. Ga dan
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En onze VW’s rijden al meer dan 40 jaar! Maar inderdaad,
emissie van oude auto’s is minder schoon, maar door goed
afstellen en periodiek onderhoud krijg je ze schoner dan
veel mensen denken. Dat brengt me ook op de mentaliteit
van vandaag de dag. De wereld wordt volgens mij vanwege
alle winstbejag door mensen totaal de vernieling in gedraaid.
Duurzaamheid, hergebruik, recycling en afvalscheiding gebeuren mondiaal veel te marginaal. De vrijblijvendheid daarin is
veel te groot. Ons gedrag gaat de komende generaties opbreken. Ik kan me daar, als ik naar mijn kleine jongen kijk (en
ons tweede kindje is op komst), écht zorgen over maken!”
Mond-tot-mond-reclame
“Ik hoef in dit vakgebied niet zo op de voorgrond te staan.
Op de achtergrond functioneren past me beter. Ik sta erg
achter de kwaliteit van werken die ik lever, plus dat van de
specialisten op andere vakgebieden aan wie ik werk uitbesteed. Met samengebundelde kennis realiseer ik een goed
product. Dat is ook mijn ambitie voor de komende jaren:
dóórgaan met hoe ik nu werk. Met mijn aanpak snijdt het
mes ook nog eens aan twee kanten: én ik heb leuk werk, én
ik hoef eigenlijk niet te adverteren!”

Werkdruk
“Dat vind ik nou eigenlijk het meest vervelende van het zelfstandig zijn. De druk die je voelt van klanten die regelmatig
bellen wanneer ze ‘aan de beurt zijn’. Vrouw en kind die je
aandacht verdienen en het je toch niet lukt om op de afgesproken tijd er te zijn met het avondeten omdat het werk
tegen zat, je het tóch af wilde maken en je géén concessie
aan je werkkwaliteit wilde doen. Dat vreet wel eens aan me.
Gelukkig is de thuissituatie soepel. Ik kan goed prioriteiten
stellen maar vind het moeilijker op de momenten dat het erg
druk is. Wanneer je kwaliteit wilt leveren, dan moet je daar
de tijd voor kunnen nemen. Kwaliteit kost niet alleen geld
maar ook tijd. Het is niet anders.”
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