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Deze Standard staat voor een groot deel in het teken van Guus 
Volckmann die op 5 augustus plotseling overleed. Praktisch 
direct na de oprichting van de CCN begon Guus stukken te 
maken voor het clubblad en bezocht de CCN-evenementen en 
jaarvergaderingen. Van 2011-2014 was hij onze penningmeester 
en op de afgelopen ALV werd hij algemeen bestuurslid.

De uitvaart van Guus trok een imposante stoet van 85 
Amerikaanse wagens die hem op zijn laatste rit vanaf zijn 
woonhuis aan de Ieplaan in Den Haag begeleidden via de Werf, 
waar Guus en The Cruise Brothers de Saturday Night Cruises 
organiseerden, naar het crematorium Ockenburgh.
Namens Lina Geeve, de echtgenote van Guus, dit dankwoord 
met oproep:

Bedankt voor alle moeite die jullie hebben genomen om Guus 
een indrukwekkende uitvaart te geven! Ik ga ervan uit, dat Guus 
boven op de wolk heeft genoten van de lange stoet Amerikanen. 
Het heeft mij ook geraakt, dat zo vele en vele mensen Guus 
in hun hart hebben gesloten. En al zijn inzet en werk van de 
afgelopen 20 jaar voor de club zo waardeerden. Al deze lieve 
en troostende woorden beuren mij enorm op in deze verdrietige 
periode. Mocht u nog een leuke anekdote over Guus weten of 
een foto uit de “oude doos”, e-mail (Lina@cruisebrothers.nl) mij 
die gerust, u doet mij daar echt een plezier mee.

Tijdens het afronden van deze Standard werd in Zwitserland 
de Grand European 2015 gehouden waar een stuk of 10 leden 
aan deelnamen. In de volgende 
Standard volgt een uitgebreid 
verslag.

Henrie Hemmink freelance 
medewerker AutoWeek en 
AutoWeek Classics is op zoek 
naar Cadillacs die nog in het bezit 
zijn van de eerste eigenaar of 
diens directe familie. Als iemand 
er een heeft of weet dan graag 
een reactie sturen naar redactie@
cadillacclub.nl.

Er staan nog 2 CCN-ritten op 
de agenda: op 18 oktober de 
Westandrit en op 12 december de 
rit naar RD-Classics in Emmerich 
met een klassieke Greyhoundbus.
Voor de All American Days in 
Rosmalen op 10 en 11 oktober 
worden nog Cadillacs gezocht om 
daar tentoon te stellen. 

Van de redactie

Ranonkelweg 4
2651 MX  Berkel en Rodenrijs

Tel: 010-5112614
info@voscars.com 
www.voscars.com

Gespecialiseerd in Northstar motoren en air conditioning 

Voor reparatie en onderhoud van alle automerken, 
bedrijfswagens tot 3500kg en gespecialiseerd in Cadillac  

Tevens kunnen wij motorstoringen uitlezen.
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CadillacBlog

DETROIT- Cadillac gaat aan de diesel, en dat werd tijd. Directeur Johan de Nysschen 
heeft aangekondigd dat er binnen tien jaar modellen met zelfontbranders komen, ook 
in de Verenigde Staten.

Volgens De Nysschen werkt Cadillac aan vier- en zescilinder turbodiesels, die eerst 
in Europa op de markt worden gebracht (in 2019) en pas daarna naar Noord-Amerika 
worden gehaald.
Cadillac is rijkelijk laat op de premium dieselmarkt. Wat een van de redenen is dat het 
Amerikaanse merk bij ons nooit potten heeft kunnen breken.

Cadillac komt eindelijk met diesels CadillaC CTS

DETROIT- Cadillac brengt tot en met 2020 negen nieuwe en vernieuwde modellen. Met 
het productoffensief doet de Amerikaanse fabrikant een verwoede poging zijn positie in 
het premiumsegment te versterken.

Het eerste model binnen het productoffensief is overigens al voorgesteld. Het gaat 
om de CT6. Na dit voorlopige topmodel volgt een kleiner model, dat de basis van het 
programma gaat vormen. Verder staan vijf SUV’s en crossovers op de agenda. De 
nieuwe modellen komen niet per definitie onder en boven elkaar, ook naast elkaar. Zo 
krijgt de SRX een broertje dat in hetzelfde segment zal opereren, maar door zijn concept 
niet zal kannibaliseren.

Marktaandeel
Met de nieuwe types moet de wereldwijde vraag sterk toenemen. De huidige afzet van 300.000 units op jaarbasis zal moeten toenemen tot een half miljoen 
in 2020. De groei betekent tevens een groter marktaandeel in de wereld van de luxe auto’s. Momenteel heeft Cadillac een aandeel van 3,4% maar dat zal 
aan het einde van dit decennium op 5% moeten liggen.

Europa
Of alle modellen ook naar Europa komen, is niet bekend. Echter, Cadillac wil in alle markten groeien en zijn aanwezigheid vergroten. Ook in Europa.

Productoffensief moet afzet Cadillac bijna verdubbelen CadillaC CT6

OSHAWA - Een klein lichtpuntje voor het personeel van de Canadese fabriek van General 
Motors. De autobouwer laat de faciliteit in Oshawa, Ontario, langer dan gepland open. 
De fabrieksluiting is met nog een jaar opgeschort.
 
Het blijft slecht nieuws, dat General Motors de deuren van de fabriek in Oshawa sluit. 
In november komen al 1.000 personen op straat te staan, als GM de bouw van de 
Chevrolet Camaro verplaatst van Canada naar de Verenigde Staten. De rest van het 
personeelsbestand staat in 2017 op straat. Dat is echter later dan gepland.
Oorspronkelijk wilde GM de productielokatie al in het vorige decennium sluiten. In 2008 
zou het laatste model gebouwd worden. Dat werd vervolgens 2013, gevolgd door een 
datum in 2016. Nu staat de sluiting voor 2017 op de agenda.
De Oshawa-fabriek bouwde afgelopen jaar 272.000 auto's. in 2003 werd het 
productierecord van 940.000 units neergezet. De Canadese faciliteit voor full-sized 
pickup trucks sloot in 2009 al zijn deuren.

Portfolio
De Amerikaanse autogigant maakt momenteel in Canada de Chevrolet-modellen Impala, Equinox en Camaro, de Buick Regal en de Cadillac XTS.

Sluiting Canadese GM-fabriek opnieuw uitgesteld CadillaC XTS

Bron: auToviSie
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Evenementen
10 en 11 oktober 2015  All American Days #2  

Na een succesvolle editie is het Autotron Rosmalen in het weekend 
van 10 en 11 oktober opnieuw het toneel voor alles wat met Amerika 
te maken heeft: hotrods, muscle cars, airbrush, bikes en nog 
veel meer!  De makers van de American Sunday (in Zandvoort & 
Assen) zorgen dan voor een beurshal vol met het mooiste en meest 
spectaculaire uit de Amerikaanse scene. All American Days laat 
werkelijk alle facetten van de Amerikaanse auto- en motorindustrie 
zien. De vele standhouders en de deelnemende merkenclubs 
laten bezoekers kennis maken met het allernieuwste én het meest 
zeldzame op Amerikaans autogebied. Het feestje wordt omlijst 
met vele specialisten, die Amerikaanse auto’s te koop aanbieden 
óf onderhouden en standhouders met onderdelen, automobilia 
en kunst. De beurs is dé ontmoetingsplaats voor liefhebbers van 
Amerika en van Amerikaanse auto’s en motoren.  
Kom je als bezoeker met een Amerikaanse auto/motor? Dan kun 
je in de ticketshop http://www.allamericandays.nl/tickets het gratis 
ticket voor bezoeker bestellen, deze is geldig voor auto/motor en 
bestuurder. De eerste 200 aanmelding zijn gratis. Daarna betaal 
je voor dit ticket �12,- in plaats van � 20,- (� 15,- entree en � 5,- 
parking). Met je auto/motor heb je dan gegarandeerd een mooie 
plek op de één van de showpaddocks. 
De CCN wil hier ook gaan staan. Als er leden zijn die hier hun Cadillac 
willen tentoonstellen kunnen zij dat doorgeven aan evenementen@
cadillacclub.nl. 

18 Oktober Westlandrit

Peter van Rijswijk heeft het programma voor deze dag samengesteld.
Het begint om 10.30 uur bij Willy Trouwauto’s  (www.willystrouwautos.
nl) aan de Oud Camp 19 in Maasland, waar we ontvangen worden 
met koffie en gebak. Hier staat een uitgebreide collectie Excaliburs, 
Rolls-Royces en Bentleys en verder diverse klassiekers uit de jaren 
dertig en veertig.
Ook enkele uit de tijd van Rock en Roll, pettycoats en vetkuifen zoals 
een Chevrolet Impala 1959 en een Cadillac 1959.  De korte rit gaat 
naar de volgende stop bij clublid Ton Visser aan de Lange Kruisweg 
70c, in Maasdijk. Ton heeft een bijzondere collectie legervoertuigen, 
brandweerwagens en 3 prachtige Fleetwoods die in de maand juli 
op de CCN kalender staan. Ton Visser heeft een bedrijf  op het 
gebied van feesten en evenementen (www.tonvisser.nl). Of het gaat 
om organisatie of verhuur, zij hebben alle kennis en materialen in 
huis om van uw feest of evenement een groot succes te maken! 
Specialiteit is het organiseren en aankleden van jaren 50 feesten. 
Bij Ton is het mogelijk om te lunchen, voor een eigen bijdrage. 

Daarna rijden we naar Joop Stolze Classic Cars in de Lier. Ooit wel 
eens 450 klassieke sportwagens bij elkaar gezien? Alle auto's op de 
site (www.stolzeclassiccars.nl) zijn aanwezig. Ja, sterker nog, lang 
niet alle auto's die ze op voorraad hebben staan op deze site! 
Het wordt dus een echte autodag op 18 oktober.
U bent ook welkom zonder Cadillac!
Aanmelden kan via evenementen@cadillacclub.nl

12 December Bezoek aan RD Classics in Emmerich 
Duitsland

Op zaterdag 12 december brengen we een bezoek aan RD Classics 
in Emmerich waar bijna 400 hoofdzakelijk Amerikaanse klassiekers 
te koop staan,  www.rdclassics.nl 
We verzamelen bij de Stichtse Vrije School in Zeist aan de  
Socrateslaan 24 – 3707GL in Zeist, waar Ruud Gersons docent is. 
Daar krijgen we gebak en koffie.
Met een Greyhound Silversides bus (http://classicbus.nl/greyhound-
silversides/) die plaats biedt aan 37 personen gaan we naar 
Emmerich. Het vertrek uit Zeist is om 11.00 uur. De rit is ca. 85 km, 
omstreeks 16.00 uur is de bus weer terug in Zeist.
In de Greyhound Silversides waant u zich weer even in het Amerika 
van vroeger. Deze prachtige bus uit 1947 heeft namelijk een rijke 
historie. Jarenlang heeft hij van ‘coast to coast’ gereden, een lange 
trip die dwars door Amerika en over de Rocky Mountains gaat. De 
bus is ontworpen door Raymond Loewy die tevens de ontwerper is 
van het Coca Cola flesje. De naam Silversides is afgeleid van zijn 
zilveren zijkanten. Leden mogen 1 introducee meenemen. 
De eigenbijdrage per persoon incl. koffie,  appeltaart en een 
lunchpakket dat uitgedeeld wordt als we de bus ingaan is � 20. Bij 
RD Classics is geen restaurant.

Inmiddels zijn er al meer deelnemers dan in de bus passen. Daarom 
rijden er ook  wat auto's mee vanuit Zeist (hoofdzakelijk Cadillacs). 
De optie is om met een van deze auto´s heen te rijden en terug met 
de Greyhound bus of andersom, heen met de Greyhound bus en 
terug met de auto. Als voor deze optie wordt gekozen geldt ook een 
eigen bijdrage van � 20 om de chauffeur te betalen voor het op en 
neer rijden vanuit Zeist naar Emmerich en het lunchpakket. Verder 
zal het mogelijk zijn om in Emmerich een kort stukje met de bus 
te rijden zodat iedere deelnemer de kans krijgt om het Greyhound-
gevoel te krijgen! 

U kunt zich opgeven bij evenementen@cadillacclub.nl.
Geef s.v.p. aan of u rechtstreeks naar RD in Emmerich gaat rijden of 
met de bus mee wilt. 
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Zaterdag 20 juni was ik als schilder en liefhebber van oldtimers met enkele schilderijen bij 
“Oldtimerwereld” aanwezig toen de Cadillac-club op bezoek was. Toen ik aankwam zag ik er 
al een aantal staan. Bij één Cadillac staken er een paar voeten onder vandaan. Tja, een losse 
slang kan voor het nodige ongemak zorgen maar ik begreep dat het probleem snel was opgelost. 
Ik heb met een aantal clubleden leuke gesprekken gehad. Dat vind ik ook het mooie van klassiekers; er zitten 
zoveel geweldige verhalen bij. Als schilder ben ik altijd op zoek naar het verhaal van de gepassioneerde 
liefhebber met zijn oldtimer. Dat verenigen op het doek en de liefhebber daarmee raken is mijn passie. 
Bij het weggaan was het prachtig om zoveel Cadillacs, een indrukwekkende stoet, te zien weg rijden. Ik 
heb genoten van jullie aanwezigheid als Cadillac-club en er een fijn ‘Cadillac-gevoel’ aan over gehouden! 

Bert Heemskerk  (www.bertheemskerk.nl)

http://www.bertheemskerk.nl
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Een week om nooit te vergeten

Maarten
Toen Guus Volckmann op dinsdag 4 augustus met de ambulance 
naar het ziekenhuis werd overgebracht, was ik op de boulevard 
van Noordwijk voor een reportage met Maarten van Rossem. Hij 
wilde in het autoprogramma RTL Autovisie  iets zeggen over de 
Cadillac Eldorado. Albert Gillissen, die voorbereidingen trof voor 
het programma, had hiervoor contact opgenomen met de vraag of 
ik  iemand kende met een Eldorado. Bij mij was hij aan het goede 
adres omdat het mijn favoriete model is en ik er 4 heb. Voor de 
zekerheid vroeg ik of er een perfect exemplaar (zoals Ted Schipper 
heeft) nodig was voor de reportage.  Mijn “Zuurstok”, die op mijn 
site www.ibuko.com staat, vond Maarten van Rossem prima. 
Wat niet goed op de foto’s op mijn site in beeld komt, zijn de kleine 
roestplekken die de laatste tijd in aantal en omvang toenemen. 
Vooral op de achterschermen rondom de wielkuip.

Op zich zijn die lang weggebleven nadat ik in de jaren 1994-1996 
een grondige restauratie heb uitgevoerd. Daarom heb ik voor de 
opnames, andere evenementen en deelname aan de GE2015 in 
Zwitserland de slijptol in het verroeste plaatwerk gezet en het 
slechtste stuk “volgestort” met plamuur en verder bijgewerkt en 
bij gespoten. Dit als tussenoplossing voor een grondige aanpak 
waarin ik beide achterschermen zal vervangen door goed 
plaatwerk uit de witte 1977 Eldorado uit LA die clublid Twan van 
Bussel en ik onlangs kochten op Ebay. Volgens de verkoper is 
deze roestvrij en op basis van de foto’s is het eigenlijk zonde om 
hem te slopen maar Twan kan de voorschermen, deuren en het 
interieur goed gebruiken en ik dus de achterschermen. De prijs 
van $ 930 was lager dan de $ 1000 die een sloperij alleen al wilde 
hebben voor één achterscherm! Als hij op Nederlandse bodem 
staat na invoer zal hij ongeveer � 3300 kosten maar er kunnen veel 

The Standard by Koen Ongkiehong
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onderdelen van verkocht worden, zodat de delen die we zelf nodig 
hebben uiteindelijk weinig zullen kosten. Maar je moet wel een 
voorinvestering doen en er tijd in stoppen en ook ruimte hebben. 
Een tip dus voor de leden om gezamenlijk een goede donorwagen 
te kopen.

In eerste instantie dacht ik dat de keus op de Eldo was gevallen 
omdat het de laatste grote cabriolet was. Daarvoor had ik de 
paradeboots meegenomen. Dat zijn de afdekplaten om de opening 
boven het weg gevouwen dak af te dichten. Maar de regisseur 
wilde dat het dak tijdens de opnames dicht bleef. Maarten van 
Rossem reed bijna 10 keer een ronde langs Hotel van Oranje op 
de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Pas op het laatst 
ging de kap open en plaatste ik de paradeboots op de Eldo. Op de 
vragen die de regisseur stelde, reageerde Maarten van Rossem 
steeds lang waarop de regisseur hem verzocht een kortere reactie 
te geven gezien omdat het fragment met de Eldo in de uitzending 
maar 3 minuten zal duren. Op de vraag wat hij van cabrio rijden 
vindt, was het antwoord van Maarten van Rossem dat dit niets voor 
hem is! Ik heb de gelegenheid gehad om tussen de opnames door 
een paar keer met hem te praten over allerlei zaken en vindt dat hij 
een interessante kijk op dingen heeft. Omdat ik praktisch nooit TV 
kijk, ken ik zijn programma’s niet maar via zijn site maartenonline.
nl  met als koptekst: “Nogal tegendraads, tamelijk intelligent”, heb 
ik enkele leuke video’s op Youtube bekeken waaronder die over 
“het reisleidersprincipe”, dat over zeurpieten gaat en verder “The 
Best of Maarten van Rossem - Ultieme Compilatie”. Leuk dat hij 
eens commentaar gaf op de Escalade waar hij inklimt en hem 
beschouwt als een soort voorgebergte. Hij stelde dat je hem rustig 
kunt huren als mobiel vakantieverblijf  en dat de Escalade volledig 
over de top is, een soort kasteel op wielen. Verder stelde hij dat 
het tijdperk van de mastodont, de mammoet, het gemotoriseerde 
nijlpaard voorbij is.  Bij een poging om de stoel achteruit te zetten 
(met 1,85 is hij vrij lang) breekt er iets af en houdt hij iets van een 
afdekplaat in de hand, blijkbaar wist hij niet dat deze elektrisch 
verstelbaar was. 
Ik heb dus geluk gehad dat ik de stoel in mijn Eldo elektrisch heb 
versteld toen hij plaats nam achter het stuur. We moeten even 
geduld hebben op zijn commentaar op mijn Eldo tot het programma 
op TV komt. Hij zal de Eldo zeker niet de hemel in prijzen en het een 
belachelijke wagen vinden.

Mickey Brown’s Daily Deli 
De volgende dag ging ik met de Zuurstok voor de promotie 
van de nieuwe zaak Mickey Brown’s Daily Deli naar de Ridderronde 
in Maastricht. Op de heenweg even LPG getankt voor 31 cent per 
liter in Maaseik België. De Ridderronde is een jaarlijks terugkerend 
wielerspektakel in de rustieke Maastrichtse binnenstad dat door 
ruim 40.000 bezoekers wordt bezocht. Daar mocht ik Memory 
Monroe rondrijden. Zij was op de GE2013 door Guus geselecteerd 
als hoogtepunt van de feestavond op zaterdag en was inmiddels 
op de hoogte gesteld dat Guus overleden was, uitgerekend op 
deze dag, 5 augustus, de sterfdag van Marilyn Monroe. Ik heb nog 
getwijfeld om naar de Ridderronde te gaan en had Peter van Rijswijk 
gevraagd of hij voor mij in de plaats wilde, dat wilde hij doen, maar 
Lina vond dat ik best zelf kon gaan. In de parade werd de Zuurstok 
met Memory Monroe op de achterbank geflankeerd door 2 echte 
bodygards. Voor de wagen liep een team van 3 promotiemeisjes 
om kaartjes uit te delen van Mickey Brown’s die net de eerste zaak 
heeft geopend met gezond en lekker eten zoals flutes, sandwiches, 
wraps, soups, smoothies (www.mickeybrowns.nl).  Memory 
Monroe schoot met een kanon T-shirts af in het publiek en soms  
wist zij die met dit lanceerapparaat  op de daken te schieten. Het 
werd een lange dag. Van het trieste moment van het overlijden van 
Guus tot de feeststemming in Maastricht tot middernacht. Om 2 
uur ’s nachts was ik terug in Den Haag en de volgende dag moest 
ik voor een bespreking naar Eemnes. 



Willem Spaans 
In de middag haalde ik Willem Spaans'  vriendin op in Scheveningen. 
Voor haar een verjaardagsverrassing om te worden rondgereden in 
een open Cadillac en voor Willem was het ook leuk dat hij weer eens 
achter het stuur van een Cadillac kon zitten. Willem had vroeger 
een rode Eldorado convertible uit 1973 en als de omstandigheden 
het toelaten, wil hij graag weer een Cadillac kopen. In 1999 heeft hij 
enige tijd als uitvaartchauffeur bij Ad Patres in Den Haag gewerkt 
en met Cadillacs uit 1988 gereden. Hierover heeft hij een boeiend 
stuk geschreven in Standard 2 van 2001. Het was prachtig weer 
en de rit met tussenstop bij Avifauna in Alphen a/d Rijn was zeer 
gezellig. Willem is direct weer donateur geworden van de CCN en 
wil graag mee naar de ritten en wil best weer gaan schrijven voor 
het clubblad.

Rein Richters 
Op zaterdag 8 augustus volgde de bruiloft van Rein Richters 
en Yvette Hensels in Noordwijk. Rein is de oudste zoon van 
clublid Reinder Richters. Ik had de eer te mogen rijden in zijn 
zwarte Cadillac CTS-V zodat hij zijn handen vrij kon houden voor 
camerawerk en de regie kon houden op deze zonnige dag. De 
CTS-V is een wolf in schaapskleren met een Corvette-motor met 
supercharger van rond 700 pk. 

Die pk’s hadden we die dag niet nodig om naar de Koningin 
Wilhelmina Boulevard in Noordwijk te rijden waar eerder die week 
de opnames met Maarten van Rossem plaatsvonden. Het  huwelijk 
werd voltrokken in het prachtige strandpaviljoen van Hotel van 
Oranje. Reinder vond het leuk als ik een chauffeurspet zou dragen. 

Jan Busscher 
Die pet mocht ik lenen van Jan Busscher. Het viel nog niet mee om 
een goede te vinden. Na het passen van petten in allerlei maten was 
er geen een die als gegoten zat. Mijn hoofd is blijkbaar afwijkend 
omdat de meeste chauffeurs van Van der Lans & Busscher petten 
dragen die goed passen en die waaien er niet af bij een beetje 
wind. Bij het terugbrengen van de pet informeerde Jan Busscher of 
we inmiddels een passende hearse hadden gevonden voor Guus. 
Hij bood aan om de grijze 1968 Miller Meteor gratis te gebruiken. 
Eventueel voor bloemen. Dat was een prachtig aanbod maar we 
hadden eigenlijk al met uitvaart verzorging J. Henning afgesproken 
dat we hun nieuwe Cadillac XTS zouden nemen.
Omdat Lina mij had gevraagd om met haar achter Guus aan te 
rijden in de rode zestiger cabrio, hebben we van het mooie aanbod  
van Jan Busscher afgezien. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn 
aanbod. 

Mari van Uden had zijn 1958 hearse aangeboden voor de uitvaart 
van Guus, hier op de foto met hem en zijn vrouw Jacqueline. Met 
deze wagen deed hij in 2012 mee met maar liefst 107 andere 
rouwauto’s om op 30 augustus in Baarn de langste rouwstoet ooit 
te vormen, dit kwam in het Guinness Book of Records. Binnenkort 
ga ik eens langs bij Mari in Veghel om zijn collectie te bewonderen 
(www.wovu.nl dat staat voor World Oldtimers Van Uden).
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Peter Lievaart 
Bij het voorbereiden van de presentatie in de aula heb ik kennis 
gemaakt met de zeer sympathieke uitvaartleider Peter Lievaart van 
firma Henning, de oudste uitvaartonderneming van Den Haag.
Hij was voorheen adjunct-directeur en werkt nog een paar dagen 

per week en kwam in 1988 bij de firma. Direct bij onze kennismaking 
vertelde hij dat de firma lange tijd Cadillac als huismerk had maar 
al jaren met Lincoln reed zoals op hun website www.henning-
uitvaart.nl  vermeld staat. 
Onlangs werd besloten om over te gaan op Cadillac, daarbij 
speelden persoonlijke voorkeuren van diverse medewerkers 
van het bedrijf een grote rol. De nieuwe XTS hearse die gebruikt 
werd voor de uitvaart van Guus, werd in juni in gebruik genomen. 
Van Peter Lievaart kreeg ik het boek “Respect voor Mensen”, 
het jubileumboek dat in 2010 verscheen ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van de firma Henning. Peter vertelde dat het 
vroeger gebruikelijk was dat chauffeurs zwarte handschoenen 
droegen omdat die vaak aan de wagens sleutelden en hun 
handen niet snel en goed schoon gemaakt konden worden als zij 
in uitvaarten reden. In het jubileumboek staan diverse foto’s met 
Cadillacs waaronder die van een stoet met een grijze hearse uit 
1966 met erachter vijf zilverkleurige volgers, waaronder modellen 
uit 1967 en 1968. In mijn jeugd heb ik die hier in Den Haag vaak 
zien rijden. 

Rouw 
Er is altijd goede samenwerking geweest met Van der Lans 
& Busscher en Maarten van der Putten sr. uit Lisse die vroeger 
eigenaar was van de eerder genoemde 1968 Miller Meteor Hearse 
van Jan Busscher.  In het boek staat de macabere anekdote dat de 
vader van Maarten van der Putten sr. in het harnas is gestorven. 

Hij overleed stilletjes achter het stuur van de rouwauto die voor 
een kerk stond te wachten. Dit verhaal heb ik eerder gehoord van 
Peter Straathof die, als ik het juist heb, er mogelijk zelf bij was 
toen het gebeurde in Nieuw Vennep. Peter was van kinds af aan 
gefascineerd door  Cadillac rouwauto’s en volgers en ging daar 
direct meteen op af als hij die zag staan. Dat staat in schril contrast 
met mij. Als ik in de jaren zestig een rouwwagen of rouwstoet zag 
staan, maakte ik direct een omweg om daar niet langs te hoeven 
lopen. Zo heb ik de Cadillacs met de grote panoramische voorruit 
die van 1959 tot en met 1964 gemaakt werden, nooit mooi gevonden 
wegens  de associatie met rouw. Opvallend is dat van 1961-1964 
de voorruiten van de hearses en limousines panoramisch bleven 
zoals die van 1959 en 1960 en niet de plattere vorm kregen van de 
overige modellen. Maar uiteindelijk ben ik ze mooier gaan vinden, 
mede door het feit dat de rode 1960 cabrio van Guus heel lang bij 
ons om de hoek stond en ik er regelmatig mee mocht rijden.

De week waarin Guus overleed zal ik nooit vergeten. Zoals ik in mijn 
voordracht in de aula van Ockenburgh stelde, komen we met onze 
Cadillacs op bijzondere plaatsen. Gelukkig zijn dat doorgaans leuke 
gelegenheden en door onze Cadillacs hebben we elkaar allemaal 
gevonden in de CCN. Vaak kunnen anderen meegenieten van onze 
Cadillacs en het is leuk dat er veel vraag is vanuit de media om mee 
te doen aan allerlei evenementen. In Autoweek Classic verscheen 
laatst een reportage van Ted Schipper met zijn rode 1976 Eldorado. 
Nu staat er ook een leuke video van hem op  convertible van Ted 
Schipper met Bas van Putten. Op de foto gemaakt door Jacco van 
de Kuylen staan ze naast de ATS en Eldo. Deze is te vinden op de 
site www.autoweek.nl met als titel Cadillac Eldorado Convertible vs 
ATS. De goudkleurige ATS werd door Middelbeek Cars uit Alkmaar 
beschikbaar gesteld voor de reportage.
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In Memoriam Guus Volckmann
Guus werd eind 1991 lid van de CCN. 
De eerste bijdrage van Guus met als 
titel “introductie” uit  1992 is in dit 
stuk bijgevoegd. In zijn volgende stuk 
“Nieuwe ervaringen” beschreef Guus 
de aankoop van zijn 1970 Coupe 
de Ville die hij op mijn aanraden had 
gekocht van Willy van Hekelingen en 
de procedures voor invoer en keuring. 
Deze stukken zijn te vinden in het 
clubblad archief op onze site. 
Op de kaft van clubblad 1 van 1992 
stond een foto van de 1965 cabrio 
van Guus die hij een maand na het 
AmeriCar festival in Maarseveen had 
gekocht. 

Voordat Guus in Cadillacs 
geïnteresseerd raakte, had hij een 
Pontiac Grand Prix uit 1977, destijds 
nieuw door zijn vader gekocht bij 

Zoet in Voorburg en een Chevrolet 
Impala coupe 1971. In deze wagen 
heb ik eens een interieur gezet van 
een Coupe de Ville uit 1973, dat paste 
goed.

Het eerste contact met Guus kwam 
door onze wederzijdse interesse in 
Amerikanen en Cadillacs.
Guus kwam eind jaren tachtig wonen 
bij mij om de hoek op de Ieplaan. In die 
tijd had ik enkele Amerikaanse wagens, 
die Guus regelmatig fotografeerde. In 
het begin reden hij en Lina regelmatig 
met mij mee naar de CCN-meetings 
en naar de ALV in het dierenpark in 
Amersfoort van Henk en Astrid Vis. 
Op een lange rit naar Boertange in 
Groningen, in mijn lichtblauwe 1969 de 
Ville convertible, kreeg Guus de smaak 
te pakken van het cabrio rijden. Guus 
en Lina zijn diverse keren in Hershey 
geweest. Op de eerste camperreis 
via New York naar Hershey werd een 
mooie witte 1970 de Ville convertible 

gekocht. Hij werd al snel ingezet voor het maken van leuke 
fotoshoots.
In de laatste jaren gingen Lina en Guus naar de jaarlijks 
terugkerende 
R o c k a b i l l y 
Festivals in 
Las Vegas. Hij 
liet zich graag 
fotograferen 
met “pin up 
m o d e l l e n ” , 
zoals in Las 
Vegas. Op 
school was 
Guus goed 
in wiskunde 
maar door 
zijn slechte 
g e zo n d h e i d 
kon hij het 
a t h e n e u m 
niet afmaken. 
Eigenlijk had 
hij notaris 
willen worden.
Guus leerde 
in 1990 Lina 
Geeve kennen 
op zijn werk 
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bij Financiën waar hij financieel beleidsmedewerker was. 
Guus stuurde toen regelmatig leuke brieven naar Lina, waaruit 
bleek dat hij een getalenteerd schrijver was met veel fantasie 
en een leuke schrijfstijl.

In totaal zou Guus het 23 jaar volhouden als ambtenaar tot 
hij werd afgekeurd. Dat had veel eerder gekund omdat de 
keuringsarts toen had gezegd nog nooit iemand te hebben 
meegemaakt in zo’n slechte conditie die nog werkte! Ik 
vond Guus eigenlijk helemaal geen type voor ambtenaar. 
Volgens Guus speelde hij alleen voor ambtenaar maar buiten 
zijn werk was hij heel anders. Lina werd al snel deelgenoot 
van de Cadillac convertible die gerestaureerd werd in het 
pakhuis van zijn broer Frenk en vader. Lina kreeg direct een 
aantrekkelijk voorstel van Guus om mee te investeren in de 
Cadillac en mocht maandelijks een bedrag overmaken op een 
speciale rekening. Zo werd zij min of meer aandeelhouder. 
Zoals gebruikelijk liep de restauratie zowel financieel en wat 
tijd betreft uit de hand en werd die in 1997 stopgezet en aan 
mij verkocht inclusief veel nieuwe delen die ik in Amerika 
voor hem had gekocht. Ik heb hem in delen verkocht. Zo 
heeft voormalig clublid Jan van Vliet de body met onderstel 
overgenomen en kwam de motor uiteindelijk terecht bij clublid 
Onno Valster. Al vroeg kwam Guus tot inzicht dat je beter een 
kant en klare wagen kon kopen.  Gelukkig was de 1965 cabrio 
de enige miskoop die Guus ooit zou doen. 
In 1995 werd Guus samensteller van ons het clubblad. In 
die tijd was Guus erg druk bezig met de club The Cruise 
Brothers en het clubblad The Cruiser en ging steeds meer 
schrijven. Hij hield van creatief werk en werd steeds handiger 
in het bewerken van foto’s en het maken van stukjes. Het 
was toen nog het tijdperk van plak-en knipwerk zonder hulp 
van programma’s als Photoshop, Illustrator en Indesign waar 
Dries de Regt onze Standard mee opmaakt. 
Guus deed graag leuke en creatieve dingen waar uiteindelijk 
velen van hebben geprofiteerd. Van stukken schrijven tot het 

organiseren van evenementen toe. Nadat Guus de statuten 
had opgemaakt, heeft hij The Cruise Brothers in 1995 officieel 
aangemeld bij de notaris en als vereniging ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.

In de vorige Standards heeft Guus geschreven over de 
Saturday Night Cruises waar veel leden van de CCN regelmatig 
heen gaan. Er zijn een stuk of 20 leden die zowel van de CCN 
als van The Cruise Brothers lid zijn. Opmerkelijk is dat juist 
dit de leden zijn, die het meest op de evenementen van beide 
clubs verschijnen. Ook adverteerder Rick van Zijl werd vanaf 
het 1e uur lid en adverteerder van beide clubs en verscheen 
nog in augustus op de SNC met zijn zoon en een mooie rode 
Camaro helemaal uit Groningen! 

 "Ik ben een klein mannetje van 1.68 meter in een auto van zes meter. 
Mijn auto is vier keer zo lang als ik. Dat noemen ze compensatiedrang."
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Dit jaar, na de herkiezing van Guus als bestuurslid, schreef hij opnieuw een introductiestuk in Standard 2. De gezondheid 
van hem was erg slecht, en hij zou binnenkort gaan beginnen met nierdialyse. Verder had Guus buiten zijn bestuurstaak als 
penningmeester zeer veel andere activiteiten in de Cruise Brothers en de Jubop, een club voor liefhebbers van alles uit the 
Fifties & Sixties. Op de laatste ALV kreeg Guus het compliment van Leo van Leeuwen van de kascommissie. Hij had nog 
nooit zo’n nette, gestructureerde administratie gezien. Guus had wel aangegeven, in plaats van het penningmeesterschap een 
andere bestuursfunctie in 2015 te ambiëren, voor 1 jaar. Maar ook voor 2015 heeft Guus 90% van de contributies voor de Alg. 
Leden vergadering van afgelopen jaar geïnd. De nieuwe penningmeester kwam dus in een gespreid bedje.
In een interview dat Guus in 2000 gaf voor “Haags Straatnieuws” deed Guus opmerkelijke uitspraken zoals:
"Gek genoeg kan ik niet bij de drive in van de McDonald's terecht, 
terwijl dat toch een Amerikaans bedrijf is" (dit in verband met het 
vinden van locaties voor meetings)- "Als kind al vond ik Amerikanen 
prachtig. Mijn vader had zo'n auto. Zelfs als we een taxi bestelden 
vroeg hij om een Amerikaanse wagen. Het reed veel leuker in zo'n 
auto. Alsof je boven de weg zweefde."
- "Ik ben een klein mannetje van 1.68 meter in een auto van 
zes meter. Mijn auto is vier keer zo lang als ik. Dat noemen ze 
compensatiedrang."
Met zijn onderhandelingstalent en kennis van de ambtenarij lukte het 
Guus om een vergunning te krijgen voor de USA meeting waarvoor 
een tijd een verbod gold op de visafslag in Scheveningen.
Omdat de visafslag te klein werd voor het aantal Amerikanen (max. 
400 auto’s), moest de locatie gewijzigd worden naar Zichtenburg / 
De Werf (max. van 800 auto’s). 
Al vanaf het begin was de opkomst groot , met in de top dik 800 Amerikanen. 
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Guus was bezig de aankomende meeting “Back to the Roots” 
op 27 september ter viering van 20 jaar Saturday Night Cruises 
in Scheveningen. 
De verzameling Cadillacs van Guus groeide door de jaren heen, 
maar Lina vond dat ik geen goede invloed op Guus had omdat 
zij de indruk had dat Guus mij wilde volgen als verzamelaar van 
echte Cadillacs en het niet wilde houden bij miniatuurmodellen.
Niet alleen auto’s werden ge-photoshopped voor de honderden 
stukken die Guus voor de Cruiser en het Cadillac blad schreef 
en de flyers die hij maakte. Ook vele pin up en andere modellen 
werden bewerkt en mooier gemaakt. Guus besteedde veel van 
zijn tijd om foto-shoots te maken voor de CB-kalenders. The 
Cruiser werd onlangs in een nieuw jasje gestoken en zag er met 
de hoogglanskaft prachtig uit. Voor de eerste keer werd het 
gedrukt bij Balmedia, waar ook onze Standard wordt gedrukt.

Direct na de aankoop van de rode zestiger cabrio parkeerde 
Guus hem voor de deur ging naar binnen en toen Lina hem vanuit 
het raam zag staan, riep ze Guus en zei:  kijk eens wat een mooie 
wagen, zeker van een Cruise Brother! Trots zei Guus toen dat hij 
hem net had gekocht.
Deze rode cabrio was de absolute favoriet van Guus met vinnen 
en panoramische voorruit. 

Maar de aankoop van zijn laatste Cadillac leidde bijna tot een echtscheiding.
Guus had mij gezegd wel een modernere Cadillac te willen. In november 2013 stond er voor weinig geld een prachtige CTS uit 
2004 te koop in Nuenen waar we heen gingen. Guus nam hem direct mee naar huis. Maar toen Guus hem voor de deur had 
geparkeerd en aan Lina had gezegd dat hij voorzien was van zeer veel opties, reageerde Lina met de opmerking: “ik hoop dat 
er ook de optie op zit van ’s ochtends thee brengen op bed”. Ik ga weg en om de hoek wonen (Lina heeft daar nog een huis 
annex kantoor). Gelukkig leidde het niet echt tot een echtscheiding en kon Lina snel de CTS waarderen en reed er graag in rond.
Guus bleef de regie houden over de CB kalenders en maakt er dit jaar ook een voor de Cadillac club.

“ik hoop dat er ook de optie op zit van 
’s ochtends thee brengen op bed”
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Hij hield altijd van organiseren en in 2013 was hij als bestuurslid van de CCN medeorganisator van de Grand European 2013. 
Dit werd de grootste Cadillac meeting die er ooit in Europa werd gehouden. Die trok deelnemers uit 18 landen en 170 Cadillacs. 
Aanvankelijk zou Hans Bommer de GE2013 organiseren maar in de voorbereidende fase kreeg Guus steeds meer zin om deze 
te organiseren en besloten Ferry Balk en ik hiervoor veel van onze vrije tijd in te gaan steken. Ook heeft Lina toen veel geholpen 
met onder ander de promotie. Diverse Cruise Brothers verleenden assistentie tijdens de GE, waaronder de beveiliging van het 
parkeerterrein en de begeleiding van het parkeren op de Olmenhorst. Het optreden van Memory Monroe was de topper van 
de feestavond toen. Marilyn Monroe was het grootste idool van Guus. Een andere groot idool van Guus was Geert Wilders. Hij 
had hem eens aangeboden om folders voor hem rond te gaan delen. Gelukkig heeft  Lina hem daar toen bij geholpen. Guus 
heeft zeer veel plezier gehad van de rode 1960 cabrio. Dit is ook de Cadillac waar hij zijn laatste rit mee maakte. Op zijn laatste 
foto, gemaakt in Kijkduin, staat Guus met Lina, Marius Zwolsman (voormalig bestuurslid CCN-lid), mijn vrouw Oxana nadat we 
van de prachtige dag hadden genoten en bij Hotel Atlantic hadden gegeten. Deze leuke dag gaf Guus zoveel energie dat hij de 
volgende dag op maandag van 12 uur ‘s middags tot 2 uur ’s nachts stukken maakte voor de Cruiser. Hij had geen besef van 
de sluipmoordenaars in zijn linkerbeen. Guus ging naar bed met pijn in zijn been in de veronderstelling dat het mogelijk een 
hernia kon zijn die van zijn rug naar zijn been uitstraalde. De volgende morgen had Guus zoveel pijn als hij nooit eerder had 
meegemaakt en liet om 2 uur ’s middags  de ambulance komen. In het ziekenhuis Leyenburg werd geconstateerd dat Guus een 
dodelijke bacterie-infectie had opgelopen. De operatie, die werd uitgevoerd om geïnfecteerde delen van de huid weg te halen, 
mocht niet baten. Guus overleed kort na middernacht. 

Uitgerekend op  5 augustus, de sterfdag van zijn idool Marilyn Monroe. Guus werd 54 jaar.
De uitvaart werd georganiseerd firma J.Henning en de kernleden van The Cruise Brothers van het eerste uur en mij. Via 
oproepen op Facebook en mailings kwamen 85 Amerikaanse wagens naar de Ieplaan om Guus de laatste eer te bewijzen.  De 
politie zette diverse kruispunten af op de laatste rit van ca. 12 km die van de Ieplaan, via Zichtenburg (waar de Saturday Night 
Cruises worden gehouden) naar de aula van crematorium Ockenburgh, waar rond 300 bezoekers kwamen. De voordrachten 
door Lina, Hans Angevare (lid Jubop), Marius Zwolsman en mij zijn met goedvinden van Lina op Youtube geplaatst.

We wensen Lina sterkte toe met het verlies.
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Oude liefde roest niet
Bovenstaand gezegde heeft zijn kracht weer eens bewezen. Ik 
was in het verleden lid van de CCN en had een prachtige rode 
Eldo ‘73 Convertible met een witte kap. Misschien wel de meest 
voorkomende kleurencombinatie onder Caddy-oldtimers maar 
who gives a damn!
Door persoonlijke omstandigheden heb ik hem moeten verkopen. Ik 
hoop echter dat in de nabije toekomst weer een Caddy convertible 
te kunnen kopen. Goed, ik zegde mijn lidmaatschap van de club op 
en leefde jaren in Caddy-limbo.

Maar, getuige de kop van dit artikel, is het vuur weer aangewakkerd 
en wel door Koen. Ik heb namelijk sinds een jaar of 4 een nieuwe 
partner. Hoewel we erg gelukkig zijn in de liefde, zoals dat heet, 
hebben we op lichamelijk gebied minder geluk. Zij heeft een aantal 
aandoeningen waardoor ze weinig mobiel is en ik heb sinds een 
jaar een kwaal waardoor ik erg weinig energie kan opbrengen. 
Maar, omdat zij jarig zou worden heb ik, om haar te verrassen, de 
stoute schoenen aangetrokken en Koen gevraagd of hij zijn Eldo 
een dagje aan mij wilde lenen dan wel verhuren voor een rit door 
Zuid Holland. Dat wilde hij uiteraard niet (snap ik helemaal) maar 
hij stelde wél voor om ons door hém te laten rondrijden. Dat was 
natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd!
Op de dag zelf was ik zowaar zenuwachtig en keek ik halsreikend 
uit naar de Caddy van Koen. Toen hij eraan kwam was de wagen 
(althans in mijn verbeelding) nog mooier dan op de foto's van de 
site (Ik vind de dingetjes die er nog aan gedaan kunnen worden 
dan ook marginaal.) Al bij het instappen hadden we veel bekijks. 
Dat kan overigens ook liggen aan de instaplocatie: op de hoek bij 
de Palacepromenade in Scheveningen. Als celebrities gingen mijn 
meisje en ik achterin zitten (maar dat was gelukkig slechts in eerste 

instantie.) Dat gaf niettemin al een genotsgevoel en een déja-vu, 
laat staan toen Koen al vrij snel voorstelde dat ik verder zou rijden. 
Nou, dat liet ik me niet twee keer zeggen! Koens roze Eldo lijkt veel 
op mijn oude dus achter het stuur waande ik me weer helemaal 
daarin: mijn 36FPVH (die inmiddels niet alleen weer bekend is bij 
de Club maar ook nota bene heeft gefigureerd in "Hotter than my 
daughter," met Gordon.)
Gaaf dat zo'n gevoel onverminderd en onveranderd terug kan 
komen. Ik herkende het dashboard, de stoelen (was wel even 
vergeten waar die hendel om de leuning te laten kiepen ook alweer 
zit) de asbakken de raambediening, de kap, de pook, kortom verder 
alles. Het rijden was ook al na enkele meters vertrouwd -met de 
power van die geweldige motor- en dus genoot ik weer ouderwets! 
Ik ben naar de Vliet gereden en grotendeels daarlangs en zoveel 
mogelijk binnendoor via Leiden naar de Rijn. Bij Avifauna hebben 
we een drankje genomen en een lang en onderhoudend gesprek 
met Koen gehad. Koen heeft meteen een grote hoeveelheid foto's 
gemaakt met ons in de Eldo voor later.... 

Ik was inmiddels te moe om verantwoord zelf terug te rijden zodat 
ik het stuur helaas weer aan Koen heb moeten geven. Maar het 
was mooi geweest en we hadden allebei genoten. Ik zei dus tegen 
hem dat hij ons rechtstreeks terug kon brengen maar daarvan 
wilde Koen niets weten. Hij heeft ons met een flinke toeristische 
omweg thuis gebracht. Toen ik eenmaal thuis was heb ik me geen 
moment bedacht en meteen aangemeld als donor want zoals ik al 
stelde: zelfs meerijden in een Eldo is een sensatie op zich!

Daarom wil ik Koen hier erg bedanken voor de geweldige dag die 
hij ons heeft bezorgd.



Limburg rit - Midden Limburg-25 juli 2015

De Limburgrit werd geheel verzorgd en georganiseerd door vader 
Jan en zoon Jos Heemels. Op 25 juli was het zover, de aangemelde 
leden van de CCN verzamelden tussen 10.00 en 12.00 uur bij Kasteel 
Daelenbroeck voor wat later zou blijken een nostalgische rit door 
het glooiend heuvellandschap van Roermond en omgeving. Ikzelf 
en Charles van Ikelen, een goede vriend, zijn ruimschoots op tijd 
vertrokken vanuit IJmuiden. De afstand tot Kasteel Daelenbroeck 
bedraagt ruim 220 km. Na een rustige zaterdagochtend rit met op dat 
moment nog geen regen kwamen we rond 10.30 uur aan op locatie 
Kasteel Daelenbroeck waar we verwelkomd werden door een aantal 
geparkeerde Cadillacs en de beide heren Heemels en jawel lekkere 
verse Limburgse vlaai en een bakkie. Terwijl we al rustig pratend 
met de al aanwezige CCN leden (uiteraard over het wel en wee van 
onze bolides) werden buiten de sluizen open gezet en hebben deze 
sluizen ons over het grootste deel van de dag vergezeld. (Wij waren 
ons toen nog niet van bewust dat code rood was afgegeven voor de 
kuststreek en wat voor verwoesting windkracht 10 o.a. in mijn home 
town IJmuiden zou gaan aanrichten. Tientallen bomen gesneuveld 
en veel andere schade)

Nadat alle aangemelde deelnemers waren gearriveerd en koffie 
en vlaai was verorberd kregen we van Jos Heemels uitleg over het 
verloop van de dag

en globaal hoe de route er zou uitzien, de bezienswaardigheden en 
waar de inwendige mens zou worden verwend.

Klokslag 12.00 uur togen we na ontvangst van de routebeschrijving 
richting de Cadillacs. Overigens mag worden opgemerkt dat Kasteel 
Daelenbroeck een  zeer mooie locatie is. Aan het hoofd van de stoet 
Jan Heemels met een mooie zwarte 1949 Series 62 Sedan en wij als 
kuikentjes er achter aan.
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Al gauw kwamen wij in het zo kenmerkende Limburgse landschap 
terecht.
Door dorpjes met de namen zoals Posterholt (bekend van het 
Landal Greenpark  Aerwinkel) Reutje..... St. Odilenberg met het 
bekende klooster 
Montfoort, Maasbracht, Thorn, Grathem, Baexem, Heythuysen, 
Neer tot
het eerste rustpunt uitspanning "De Neerhof" te Kessel.
Hier konden wij de Cadillacs op een binnenplaats van het kasteelhof 
neer zetten of net buiten de muur. Het is een leuke locatie met mooi 
uitzicht op de Maas. De CCN trakteerde als eerste op een rondje 
maar het was inmiddels al 14.30 uur. Aangezien de vlaai bij mij 
inmiddels al bijna bij zijn eindstation was gearriveerd, had ik toch 
wel trek in een broodje of bakje soep en met mij toch wel meerdere 
toergenoten.
Ai....daar was onze ober niet op berekend en moest er hals over 
kop wat geregeld worden voor een broodje kroket/frikadel of soep. 
Dit kan het organiserend comité niet kwalijk worden genomen. Het 
is gewoon knullig dat er door het restaurant/café zo moeilijk werd 
gedaan om een kleine lunch in elkaar te draaien. Maar het lukte. 
Zo rond 15.30 uur togen wij weer naar onze Cadillacs voor het 
vervolg van de Limburg rit. Na een paar kilometers kwamen wij bij 
de bezienswaardigheid het Museum "Terug in de Tijd". Dit museum 
bracht bij mij toch wel heel wat herinneringen naar boven uit lang 
vervlogen tijden.... brommers en auto’s  uit de jaren 60/70/80 
wellicht ook het een en ander uit de jaren 50. Gebruiksartikelen 
zoals wat ik wel heel bijzonder vond een pantyautomaat "Dido 
Nylons", televisie/radio toestellen, 3 kanalen draaiknoppen voor 
de frequenties. Voorstellingen van een apothekerswinkel met de 
daarbij nu zo beroemde apothekerskast. Voorstelling van een band 
en garen knopen zaak, kleding, hoeden, mantels en jurken e.d. uit 
de jaren 40/50.
Voorstelling van een huiskamer met kolenkachel en de nu zo veel 
gevraagde/gezochte gietijzeren voorzetdelen van zo’n kachel. En 

de Bimbo box 
aapjes kast die 
vroeger bij V&D 
stond waar veel 
leden munten 
inwierpen.
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Na dit althans voor mij geslaagde bezoek aan het museum (tijd 
tekort) werden alle deelnemers van de Limburg rit nog even op de 
kiek gezet voor een groepsfoto.  Wij vervolgden onze nu inmiddels 
ook erg winderige en van veel buien vergezelde rit (mocht de pret 
zeker niet drukken).
En verder ging het dus richting Roermond/Lerop/Paarlo/Vlodrop/
Etsberg
(bijna in Germany)...naar de diner locatie "Hotel-restaurant St. 
Ludwig te Vlodrop.  Na aankomst en plaats te hebben genomen 
aan de voor ons gereserveerde tafels werd door onze voorzitter 
Koen Ongkiehong eerst een warm dankwoord uitgesproken aan het 
organiserend comité de heren Jos en vader Heemels. Na een luid 
applaus moest nu eerst de menukaart worden bestudeerd voor het 
drie gangen diner. Bijna alle deelnemers aan deze dag bleven eten. 
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Voor � 25,- was er als eerste het voorgerecht soep van de dag waar 
verschillende soorten soep werden uitgeserveerd. Vervolgens 
het hoofdgerecht met de keuze uit een schnitzel met champion 
of stroganoff saus/ kabeljauwfilet/varkenshaas met champignon 
roomsaus. Als dessert werden er complete ijsbergen van diverse 
soorten ijs en garnituur geserveerd. Ook gebakken aardappels, 
patat, diverse soorten groenten, salades die naar believen konden 
worden bijbesteld zonder extra kosten. Ik persoonlijk vond het 
voor deze prijs een vorstelijke maaltijd en kon alleen nog "blub" 
uitbrengen de eerste uren. Nadat uiteindelijk iedere deelnemer van 
de Limburg rit toch besloot van tafel af te gaan (kostte enigszins 
moeite na zo’n maaltijd) kregen we nog uitleg door Jos Heemels 
m.b.t. het vervolg van deze dag, inmiddels was het avond. De 
rit ging nu richting het Retailpark van Roermond voor een treffen 
met meerdere Amerikaanse boliden.... van andere merken dan 
Cadillac. Daar aangekomen echter bleek de opkomst wat slapjes. 
Er waren wel wat Amerikaanse bolides maar daar was je toch wel 
binnen een half uur mee klaar.
Dus na drie kwartier rond 21.00 uur zijn we naar onze 
eindbestemming gereden, een open lucht bioscoop of beter 
gezegd een Open Air Drive-in Cinema met de welluidende naam 
"Starlight".
De hoofdfilm of road movie heette "My One And Only" en als pauze 
filmpjes "Roadrunner". Het verhaal van de film was wat slapjes 
maar des temeer kon je genieten van de bolide die zeer regelmatig 
te zien was in de film, een Cadillac Eldorado uit 1953. Uiteindelijk 
heb ik om 01.30 uur koers gezet naar IJmuiden waar ik om 03.15 
uur weer arriveerde. Het totaal verreden aantal kilometers voor mij 
voor die dag was 734 km.
Tot mijn verbazing bleken toch ook de lampenverklikkers te 
werken op de voorschermen. Alle drie zowel rechts als links, ze 
moeten alleen schoon gemaakt worden om het overdag ook goed 
te kunnen zien.
Prima goed voor de Coupe de Ville deze kilometers, stilstand is 
achteruitgang voor klassiekers. Het is goed als er toch zo af en 
toe afstanden mee gereden worden dan alleen maar het rondje 
om de kerk.
De volgende uitdaging is over een week opnieuw naar Limburg 
voor de Geleense oldtimerparade op 2 augustus 2015 en eind 
augustus de GE2015 te Zwitserland.
Jos en vader Jan Heemels ook namens mij en de heer van 
Ikelen nogmaals bedankt voor het organiseren van deze mooie 
nostalgische Limburg rit.

Hier 
Had uw 

advertentie 
kunnen 
staan!

Of wilt u een keer adverteren in 
een uniek nederlands cOmmercieel 
cadillac-magazine dit najaar?

neem dan cOntact Op met de redaktie

E-mail: rEdactiE@cadillacclub.nl

bEl: 070-3560035 of 06-24804408
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Dat wist ik wel toen ik deze 1981 Cadillac Seville ging bekijken. Deze 
toch enigszins uitstervende serie met zijn excentrieke achtersteven 
(bijgenaamd bustle back) kwam uit California en had slechts 62000 
miles na 34 jaar in dat mooie gedeelte van Amerika bij  1 eigenaar 
dienst gedaan.
De reden dat ik naar deze auto wilde kijken was om zijn bouwjaar 
1981, dat was nl. het laatste jaar van de 368 cu inch motorblok , 
daarna kwam de motor van dit type van aluminium.
Het grote voordeel ook was dat het interieur heel mooi origineel 

was en de buitenkant geen roest had. Ook leuk is de two-tone kleur 
en het werkende niet lekkende moonroof, dat waren dure optie`s
Voor deze Cadillac in die tijd.
Zelfs de buildingsheet dat is het document wat mee loopt tijdens 
de assemblage van de auto in de fabriek lag in het dashboard 
kastje evenals de originele handleiding.
Na een ruime testrit waarbij opviel dat de auto aan de voorkant 
nogal vreemd veerde hebben we hem aangeschaft voor mijn 
trouwauto verhuurbedrijf. 

The Standard by Theo Pool

The Standard of the World  in 1981
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The Standard of the World  in 1981
De vorige eigenaar viel behoorlijk over dat vreemde wiebelen 
van de neus tijdens het rijden en had hem juist daarom maar te 
koop  gezet. Het probleem zat hem simpelweg in de uitlijning 
van de voorwielen. Daar kwam uit dat het linkervoorwiel 1,5 cm 
verkeerd stond ten opzichte van het rechtervoorwiel, dat is erg 
veel ! Zelfs voor een Cadillac. Na deze ingreep rijdt de Seville weer 

zoals het hem betaamt. Na een beetje heen en weer rijden tussen 
bureaucratische RDW stations zit er dan nu een NL-kenteken op en 
kan hij zich als een real gentleman in het verkeer begeven tussen al 
die Europese eenheidsworsten, die vervolgens deze Cadillac zien 
als een voertuig van een andere planeet. Terecht naar mijn mening, 
dat moet kunnen!
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Tel: (+31) 546 - 45 47 57  |  Mob: (+31) 6 - 53 81 60 20
 Email: info@mthclassicservices.nl 

w w w. m t h c l a s s i c s e r v i c e s . n l

• rEparaTiEs

• ondErhoud

• rEvisiE

• ondErdElEn

• bEklEding

• plaaTwErk

• sTraalwErk

• spuiTwErk

classic services

Dé SpecialiSt in caDillac en anDere amerikaanSe klaSSiekerS (1935 - 1980)

Nieuwe en gebruikte onderdelen:
emblemen, schokbrekers, rubbers, 
uitlaten, dynamo’s, startmotoren, 
veel onderdelen voor 1956

Cabriolet daken en 
onderdelen ook 
montage

Dé specialist in het effectief stoppen van roest!

Anti-Roest Center van Aalst
Telefoon: 0172-416475 Fax: 0172-416477

Ondernemingsweg 17 2404 HM Alphen aan den Rijn
www.sjaakvanaalst.nl
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RESTAURATIE, REPARATIE, ONDERHOUD, REVISIE EN ONDERDELEN 

OLDTIMERS, KLASSIEKE EN MODERNE USA CARS

Energieweg 6  •  2404 HE Alphen a/d Rijn  •  The Netherlands
T +31 (0)172 53 20 40  •  M +31 (0)6 290 98 063  •  ruben@classiccarexpert.nl

www.classiccarexpert.nl
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CLC-VS Corner
Het juli nummer van The Self-Starter besteedt uitgebreid aandacht aan de komende Grand National in Las 
Vegas die duurt van 13 tot en met 16 april 2016. Dit evenement wordt georganiseerd door de Las Vegas 
Afdeling van de CLC. 
Het thema en de te houden tochten van die Grand National zullen in het teken staan van de zestiger jaren 
toen men in Las Vegas op grote schaal begon met de bouw van casino’s, hotels en restaurants waarbij 
bekende artiesten als trekpleister werden ingezet om belangstellenden te verleiden naar de casino’s en 
hotels te komen. 

Het hotel waar 
de deelnemers/
deelneemsters van 
de Grand National 
zullen verblijven is 
het Suncoast Hotel 
& Casino, dit hotel 
ligt ruim 20 km 
verwijderd van The 
Strip in Las Vegas. 
Het hotel heeft twaalf 
(!) restaurants, een 
bowling baan, een 
bioscoop, enz. Op 
woensdag 13 april, de 
aankomstdag, vindt 
er voor de liefhebbers 
’s morgens al een rit 
over The Strip plaats, 
waarbij geluncht zal 
worden in het hotel 
waar een deel van de 
film Casino (met o.a. 
Robert de Niro) is opgenomen. Woensdagavond begint de Grand 
National dan officieel met een receptie waarbij het de bedoeling is 
dat je daar in Elvis outfit of in zestiger jaren kleding naar toe gaat.  
Donderdag staat een bezoek aan The Linq op het programma, 
een gigantisch hotel met ruim 2600 kamers en daarbij de grootste 
showroom ter wereld voor klassieke auto’s. Er staan daar circa 250 
klassieke auto’s waarvan een groot deel te koop is. Afgaande op 
een internetfilmpje over deze showroom lijkt me een bezoek  zeer 
de moeite waard. ’s Middags kun je naar het “Mob” museum, een 
museum dat geheel gewijd is aan de misdaad in al zijn vormen. 
Voor degenen die donderdag niet konden deelnemen aan het 
bezoek aan The Linq bestaat vrijdag nog de gelegenheid daar naar 
toe te gaan, ook bestaat de mogelijkheid die dag een particuliere 
autoverzameling te bekijken. ’s Avonds kunnen de Cadillacs van de 
deelnemers worden bewonderd, daarna vindt er in het Suncoast 
Hotel een optreden plaats van een zestiger jaren band. Aangezien 
er meer dan tweehonderd auto’s worden verwacht, zal het bekijken 
van alle Cadillacs (en LaSalles) flink wat tijd kosten.
Zaterdagmiddag is een bezoek aan Madame Tussaud’s museum 
gepland, die avond vindt er een feestelijk banket ter afsluiting 
van de Grand National plaats. Uiteraard is dat dan weer in het 
Suncoast Hotel. 

De organisatie van 
deze GN heeft een 
variant bedacht: je kunt 
al op zaterdag 9 april 
arriveren om vervolgens 
op zondag 10 april 
deel te nemen aan een 
Regionale Cadillac 
Autoshow, maandag 11 
april is de dag vrij om naar 
eigen inzicht te besteden 
en op dinsdag 12 april 
is er een tocht naar het 
mooie Valley of Fire State 
Park georganiseerd. Ben 
je niet met een Cadillac 
of LaSalle gekomen, dan 
is het altijd mogelijk om 
met iemand anders naar 
dat park mee te rijden 
die wel een Cadillac of 
LaSalle heeft. 

Het is bekend dat het in Las Vegas en omgeving behoorlijk warm 
kan worden, maar met opzet houdt de organisatie de Grand 
National in de eerste helft van april: dan is het wat de temperatuur 
betreft prima uit te houden. Meer informatie over deze GN is te 
vinden via de website www.lasvegasclc.org , vervolgens klikken 
op het Grand National logo.
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Politiek gebruik van een 1916 Cadillac Type 53 Seven-
Passenger Touring Sedan

Dr. Thomas Dawson heeft in het juli nummer van The Self-Starter 
een interessant artikel geschreven over de inzet van zijn fraai 
gerestaureerde Cadillac Type 53 Seven-Passenger Touring Sedan 
uit 1916. Tijdens de verkiezingen in het najaar van 2014 had hij zich 
kandidaat gesteld voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden 
in de staat New Hampshire. Om aandacht te trekken tijdens 
zijn verkiezingscampagne leek het hem een goed idee om zijn 
oude Cadillac te gebruiken voor het bekend maken van zijn 
kandidaatstelling. Aangezien de kap van zijn Touring geheel open 
kan, zie je op de foto’s bij zijn artikel Thomas achter het stuur van 
zijn prachtige Cadillac zitten met achter hem een groot bord met 
zijn naam erop. Hij schrijft dat zijn campagne veel aandacht 
trok, maar helaas, het leverde hem toch te weinig stemmen 
op om gekozen te worden. Misschien is het een idee voor 
Nederlandse politici om in verkiezingstijd ook eens gebruik 
te maken van een mooie klassieke Cadillac om stemmen te 
trekken.

Collector Series over Cadillac Classics

In deze onlangs begonnen serie gaat in het juli nummer de 
aandacht uit naar de de Ville Phaetons uit 1978 en 1979. 
In zijn artikel over dit bijzondere model schrijft Joseph 
O’Connell dat in de 18e en 19e eeuw phaetons lichte, open 
rijtuigen waren met vier wielen en twee zitplaatsen; deuren 
ontbraken bij dergelijke rijtuigen. Bij auto’s is een phaeton 
een grote auto met vouwdak waarin vier of meer personen 
kunnen zitten. De omschrijving “phaeton” is door tal van 
automerken gebruikt. Al in 1912 was er sprake van een 
Cadillac Phaeton, ook in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
waren er Cadillac Phaetons: ruime, vierdeurs auto’s met een 
groot “cabrio” dak. Twee legendarische Phaetons uit die 
periode waren V-16 modellen, te weten het 1934 Model 5802 
en de 1937 Phaeton 5859. 

In 1977 bestond Cadillac 75 jaar, in dat jaar waren de de 
Ville Coupes en Sedans kleiner en lichter geworden. Zowel 
in de lengte als in de breedte waren ze “gekrompen”, maar 

die modellen waren wel hoger waardoor 
er meer beenruimte ontstond. Ook de 
kofferbak was op deze manier groter 
geworden. In 1978 en 1979 gebruikte 
Cadillac voor het eerst (en tevens voor 
het laatst) de Phaeton naam voor Coupe 
of Sedan de Villes. In die twee jaar zijn 
er 2400 Phaetons geproduceerd, het 
is onbekend of er Sedan Phaetons zijn 
gemaakt. 
De Phaeton versie hield o.a. in dat de 
de Villes waren voorzien van speciale 
spaakwieldoppen, een namaak 
“cabrio” dak, kleinere opera ramen 
aan de zijkanten achter met daarbij 
opera verlichting, bijzondere zijstrippen 
met aan de zijkanten de vermelding 
“Phaeton”. In het interieur werd bij deze 
Phaetons rijkelijk gebruik gemaakt van 
leer. Het zogenaamde cabrio dak was 
van canvas met daaronder een vullaag, 

dat geheel was bij de Coupes gelijmd op een dak van kunststof. Bij 
de Phaeton versie van de Coupes waren drie kleuren combinaties 
mogelijk. Ook zijn er drie zware Phaetons uit die jaren bekend, 
waarschijnlijk zijn deze auto’s op speciale bestelling geproduceerd. 
De Phaeton versie kostte ten opzichte van een gewone de Ville 
20% meer. In 1978 betaalde je $ 1.928,-- extra, in 1979 $ 2.029,--. 
Een gewone Coupe de Ville kostte in 1979 $ 11.728.
De concurrentie had in 1979 ook een dergelijk model: de Bill Blass 
Special Edition Mark V van Lincoln. Het namaak “cabrio” dak 
van die auto lijkt meer op een echt cabrio dak dan het dak van 
de Cadillac Phaeton. Op de voorkant van het juli nummer van The 
Self-Starter staat een prachtige foto van een Cadillac Phaeton, ook 
bij het artikel zelf staan fraaie foto’s van een zeer goed uitziende 
Phaeton. 
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50 jaar 1965 Cadillacs

Het augustusnummer van The Self-Starter staat geheel in het 
teken van de introductie – 50 jaar geleden – van de 1965 modellen 
van Cadillac.
Alan Haas, oud-voorzitter van de CLC, schrijft in een uitgebreid 
artikel over deze nieuwe modellen en de veranderingen die er bij 
die auto’s in dat jaar hebben plaatsgevonden. Maar eerst geeft hij 
aan hoe zijn voorkeur voor Cadillac  is ontstaan. Als student kon 
hij tijdens de zomer van 1964 stage lopen in de Cadillac fabriek 
aan Clark Avenue in Detroit. Tijdens een uitgebreide rondleiding 
door de fabriek zag hij een eindeloze rij van de toen nieuwe 1965 
modellen op de lopende band voorbij gaan. Die stagetijd was hem 
zo goed bevallen dat hij na zijn studie in dienst trad bij Cadillac. 
Gedurende die zomer van 1964 werd de productielijn, tussen de 
wisseling van de 1964 naar de 1965 modellen door, flink uitgebreid 
om aan de te verwachten grote vraag naar de nieuwe modellen te 
kunnen voldoen. Niet alleen kwam er een behoorlijke uitbreiding 
van de productiefaciliteiten, ook de hele fabriek is in die periode 
gemoderniseerd en vergroot. Een nieuw administratiegebouw 
werd geopend, een nieuw pand voor de Technische Afdeling 
werd in gebruik genomen en er werd een nieuwe receptieruimte 
neergezet, waar klanten die de door hen bestelde auto zelf wilden 
afhalen bij de fabriek, konden worden ontvangen. Voor die klanten 
waren er Fleetwood Broughams en limousines beschikbaar om ze 
van het vliegveld of van hun hotel op te halen en naar de fabriek 
te rijden. 
Voor het modeljaar 1965 zijn alle Cadillac modellen, behalve de 
limousines, geheel vernieuwd. De 1965 limousines behielden de 
carrosserie en het dashboard van de 1964 modellen.
Voor de nieuwe modellen was een compleet nieuw en verbeterd 
chassis ontwikkeld, ook het uiterlijk van de auto’s was helemaal 
veranderd. Volgens Alan Haas waren de 1965 modellen op deze 
wijze geheel bij de tijd. De vinnen aan de achterzijde van de 
auto’s waren verdwenen, gedurende 17 jaar waren die vinnen 
een duidelijk Cadillac kenmerk geweest. Bij zijn artikel staat een 
prachtig overzicht van alle vinnen in de loop der jaren, te beginnen 
in 1948. 
In de Cadillacs voor 1965 waren tal van veranderingen en 
verbeteringen doorgevoerd, zo kwamen er getinte ramen, een 
verstelbaar stuur, een automatische niveauregeling, dubbele 
koplampen onder elkaar, enz. Het 1965 model was een groot 
succes voor de fabriek, de verkoop ging omhoog van circa 166.000 
in 1964 naar ruim 181.000 in 1965. Vooruit blikkend merkt Alan 
Haas op dat er in 1970 al 238.000 Cadillacs werden verkocht en in 
1979 zelfs ruim 381.000! Om de kwaliteit te kunnen handhaven en 
aan de vraag te kunnen voldoen stelde men het maximum van de 
productie op 55 Cadillacs per uur.  
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Cadillac is niet slechts een auto, maar een manier van 
leven

Ook in het 1965 terugblik nummer van The Self-Starter is een 
aardig artikel opgenomen van Jeff Shively. Als zestienjarige 
kocht hij in januari 1989 voor $ 2.600,-- een 1965 Cadillac 
Sedan de Ville. In die auto deed hij rijexamen en hij gebruikte 
de Sedan de Ville om er mee naar school te rijden, later ging 
hij er ook mee naar de universiteit. Hij vindt het nog steeds het 
mooiste model van Cadillac, die Sedan de Ville staat voor hem 
in het teken van zijn jeugd. Hij is een tijd werkzaam geweest 
in het Auburn-Cord-Duesenberg Museum, je kunt je slechtere 
werkplekken voorstellen. Jaren geleden kocht hij ook nog een 
de Ville convertible, eveneens een prima auto om heerlijk mee 
te kunnen rijden volgens Jeff. Nu is hij directeur van het Kokomo 
Auto Museum, hij heeft dus duidelijk een voorkeur voor klassieke 
auto’s. 
Cadillac is voor hem een manier van leven, een bron van plezier. 
Bij zijn artikel staan leuke foto’s, o.a. eentje van de dag van de 
examenuitslag op zijn middelbare school.

Overzicht van 1965 modellen

In een uitgebreid artikel van Bob Crimmins behandelt hij alle 
versies die er in het modeljaar 1965 op de markt kwamen. Bij 
zijn informatieve artikel staan mooie foto’s van al die modellen, 
hiervoor zijn auto’s gebruikt van vele CLC leden. 
Hij verwijst aan het begin van zijn verhaal naar een reclametekst 
over de 1965 Cadillac, men noemde het de meest dramatische 
nieuwe Cadillac in zestien jaar! Dat is nogal wat vind ik, ook in 
die voorgaande zestien jaar kwamen er redelijk wat vernieuwde 
Cadillacs op de markt. 
Al in 1962 begon men met het ontwerp voor het 1965 model, 
zo kwam er een bredere grille, de dubbele koplampen werden 
verticaal geplaatst en de zijramen waren gebogen zonder dat ze 
in een omlijsting zaten. Het chassis was geheel nieuw ontworpen, 
men gebruikte voor de 1965 modellen het “perimeter” chassis. 
Dit  chassis verving het verouderde x ladder chassis en volgde 
de lengte en breedte van de auto. Voordeel van die nieuwe 
opzet was dat de motor 15 cm naar voren kon worden geplaatst 
waardoor de versnelling lager in de auto kwam te zitten; die 
combinatie leverde meer binnenruimte op. 
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Bovendien leverde het nieuwe chassis een aanzienlijke gewichts-
besparing op, te weten ruim 135 kg. Als gevolg van een 
veranderde vering voor en achter was het mogelijk (nog) soepeler 
met een Cadillac te rijden. 
De motor voor de 1965 modellen was de zelfde als in 1964, te 
weten het V8 blok met 429 cubic inches en 340 pk. Wel kwam 
er een nieuwe versnellingsbak, dit werd de Turbo Hydra-Matic. 
Speciaal voor Cadillac ontwierp men een nieuw type uitlaat, 
die uitlaat was zeer effectief in het dempen van het geluid. De 
wielbasis voor de Calais, de Villes en Eldorados bleef 129,5 inch 
(3,23 meter), maar voor de Fleetwood modellen bedroeg de 

wielbasis voor het eerst sinds 1958 weer 133 inch (3,32 meter). 
Van het 1965 model zijn 123.000 de Villes, 34.000 Calais, 18.000 
Fleetwoods en 2.125 Fleetwood Eldorados verkocht (deze 
getallen zijn iets afgerond). Van de Fleetwood limousines zijn in 
dat jaar 1.250 exemplaren geproduceerd. 
Uiteraard zijn er in 1965 ook nog chassis gemaakt voor 
bedrijfsvoertuigen zoals ziekenauto’s, lijkwagens e.d. Het aantal 
daarvan bedroeg bijna 2.700 stuks. Aan het slot van het overzicht 
van alle 1965 Cadillac modellen zijn ook diverse lijkwagens en 
een ziekenauto afgebeeld, prachtige modellen om te zien. 

Nog het vermelden waard:

 i In het juli nummer van The Self-Starter staat een leuke foto van 
een kruispunt met de daarbij behorende straatnaamborden: 
Cadillac Drive en La Salle in San Antonio (Texas).

 i In hetzelfde nummer schrijft Steve Stewart, de hoofdredacteur 
van The Self-Starter, over de 2015 Cadillac CTS. Hij is blij dat 
Cadillac als merk weer in een positief daglicht staat. Zoals bij 
de klassieke Cadilllacs zijn ook de nieuwe modellen meer dan 
alleen maar een transportmiddel: Cadillac staat weer voor 
stijl, luxe, vakmanschap en een zekere mate van zwierigheid.

 i Verschillende nieuwsbrieven van CLC afdelingen hebben 
de Golden Quill Award 2014 ontvangen, een teken dat die 
voldoen aan hoge eisen van leesbaarheid en ontwerpstijl.

 i Voor de tiende keer vond in Las Vegas de Cadillac en LaSalle 
Clubdag plaats, de oudste auto daar was een 1903 Cadillac 
Model A en die was nog in goede, rijdende staat! Bij het artikel 
over die feestelijke dag staan leuke foto’s in de bekende 
uitbundige stijl van Las Vegas.

 i In het augustusnummer schrijft Steve Stewart dat het 
terugblikken op de introductie van Cadillac modellen 
van 50 jaar geleden is begonnen in de zomeruitgave van  
The Self-Starter van 2005. We “vieren” dit jaar dus al de 

tiende terugblik in de tijd. In de brochures van Cadillac uit 
1965 ziet de wereld er nog prachtig uit, maar in de werkelijke 
wereld begon vooral in de V.S. een turbulente tijd: de oorlog 
in Vietnam en protestmarsen daartegen. In 1965 produceerde 
Cadillac 181.435 auto’s, Lincoln haalde 40.180 auto’s en 
Chrysler Imperial kwam niet verder dan 18.409 voertuigen.

 i Uiteraard was er voor de 1965 modellen een uitgebreide lijst 
met accessoires waaruit je als klant kon kiezen. Het duurste 
was het Air Conditioner – Heater System, dat kostte ongeveer 
$ 500,--. Voor een veiligheidsgordel achterin betaalde je $ 9,-- 
per stuk. 

 i In 1965 waren er al 190.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam, 
hield dominee Martin Luther King met ongeveer 2.600 
medestanders de bekende mars naar Selma, waarbij hij en tal 
van anderen werden gearresteerd, kwam de zeer succesvolle 
film The Sound of Music uit en waren de bekendste hits in 
de V.S. dat jaar Satisfaction van The Rolling Stones, I feel 
fine van The Beatles, Like a roling stone van Bob Dylan en 
The sound of silence van Simon en Garfunkel. Een bekend 
boek uit 1965 was “Unsafe at any speed” van Ralph Nader, 
het eerste zeer kritische boek over de onveiligheid van auto’s 
dat grote invloed zou hebben op veiligheidsvoorzieningen in 
auto’s.

The Standard by Gerard Gaanderse
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1965 Cadillac  facts
Cadillac had een doorslaand succes in 1965 met de produktie 
van bijna 200.000 auto's. Maar het was een topjaar voor alle 
merken uit Detroit, dus dat was alleen goed voor de 11e plaats. 
De "budget" Series 62, een vaste waarde sinds 1940, werd 
omgedoopt tot Calais. Eldorado en de Sixty Special waren officieel 
Fleetwoods, zoals Series 75, waarop het vereiste naamplaatjes, 
wreath-and-crest medallions, brede rocker panels en ruitvormige 
'rear quarters'. Een nieuwe Fleetwood Brougham sedan met een 
optie voor een Sixty-special bekleding, bood een vinyl dak met 
het "Brougham" script.

Een andere carosserie aanpassing gaf de '65ers een langer, 
lager silhouet, met absoluut vlak geschaafde vinnen, hoewel een 
hint van hen bleef. Ook nieuw waren een rechte achterbumper 

en verticale achterlichten. De koplamp-paren veranderde van 
horizontaal naar verticaal, waardoor het mogelijk was een nog 
grotere grille te plaatsen. Gebogen zijruiten verschenen en de 
sedans met zij-stijlen kwamen alleen terug bij de Calais en DeVille 
serie. Sixty-Specials hebben dezelde dakstijlen verkregen, terwijl 
de zes-venster hardtop sedans uit het assortiment waren gegooid. 
De Specialwaren ook teruggekeerd naar zijn exclusieve 133-inch 
wielbasis na de standaard 129,5-inch chassis voor 1959-1964.

Hoewel de Cadillac V-8 onveranderd was, bood de iets 
lichtere '65ers op de luxe markt de beste vermogen-
gewichtsverhoudingen. "Dual driving range" Turbo Hydra-Matic 
en full-perimeter frames (ter vervanging van de X-type gebruikt 
sinds '57) werden goedgekeurd, met uitzondering van 75ers, 
en alle modellen kwam met het nieuwe "sonisch evenwichtige" 
uitlaatsysteem. Verbazingwekkend was dat de prijzen niet ver 
boven wat ze in '61 waren geweest.
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ID nummers
 i Voertuig nummers waren nu op de rechter- 
of linkerkant van het voorste frame van de 
dwarsbalk.

 i Het originele motor serienummer was hetzelfde 
als het chassisnummer.

 i Het eerste symbool was een letter (zie Body 
Style Number achtervoegsels) welke serie en 
lichaam stijl aangeeft.

 i Het tweede symbool was een aantal aanwijzing 
van het modeljaar.

 i De volgende zes nummers waren de sequentiële 
productie code en begon met 100.001 en hoger.

 i Body Stijl nummers werden herzien tot een meer 
rationele weerspiegelen van de modellen.

 i De nieuwe vijf cijfercodes begon met "68"
 i Het derde nummer was een "2" op Calais; een 
"3" op DeVilles.

 i De laatste twee symbolen correspondeerde met 
de Fisher Body Division Style Number codes.

 i De vijf cijfers werden gevonden op het 
gegevensplaatje van het voertuig, aangebracht 
op de motor kant van de firewall, en kunnen zijn 
gevolgd door een letter suffix die overeenkomen 
met die op de daar onderstaande grafieken.

Historical
 i Vinyl daken voor Coupe en Sedan 
DeVilles kwam in vier verschillende 
kleuren.

 i Een tilt telescoop optie stuurwiel werd dit 
seizoen benadrukt.

 i De Cadillac fabriek werd gesloten op 8 
juli 1964 voor de overgang naar de 1965 
model productie.

 i Dit was 22 dagen eerder dan gebruikelijk 
omdat een bijna 150.000 vierkante 
meter uitbreiding van de faciliteiten was 
gepland.

 i De fabriek heropend 24 augustus, toen 
de productie van de auto's met 1965 
specificaties begonnen.

 i Het was de langste fabriek shutdown 
in Cadillac geschiedenis en de nieuwe 
productie-potentieel van 800 auto's per 
dag was een all-time high.

 i De driemiljoenste Cadillac werd dit 
seizoen gebouwd en een nieuwe 
technische centrum werd ingewijd.

 i Fleetwood Sixty Special Brougham werd 
vaak aangeduid als een apart model.
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Ledennieuws
De CCN heet de volgende leden van harte welkom. 

1357 Jos Sleijfer Melis Stokelaan 
1846

2541 GC  
Den Haag

"06 - 34 01 55 83 1985 Fleetwood 
Brougham

jos.sleijfer@ziggo.nl

1358 Han 
Noordermeer

Zilverschoonlaan 
81

1562 RC 
Krommenie

075 - 62 19 539 1973 Eldorado conv j.noordermeer5@upcmail.nl

1359 Harry Splinter Achterweg 1 7707 PH 
Balkbrug

"0523 - 65 77 85 1968 "Coupe de 
Ville

info@vandepolgrondboringen.nl

1360 ir. Jaap de Wijs Zutphenseweg 26 7382 AM 
Klarenbeek

06 - 29 05 72 65 1959 Sedan de Ville jjdewijs@gmail.com

1361 Leonard van der 
Sloot

Berkenlaan 11 8181 NP 
Heerde

0578- 690 260 1956 Coupe de Ville leonard@thornstein.nl

1362 Walter 
Hardeman

Leendert Tulplaan 
6A

6713 AW 
Ede

"06 - 46 43 34 56 1955 Serie 62 
Sedan

gwp.hardeman@hotmail.com

1363 Willem Spaans Gevers 
Deynootweg 1024

2586BX 
Scheveningen

06 - 46 14 10 51 donateur 1scheveninger@gmail.com

13591357

1360 1361
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CCN Jubileum Weekend 20 en 21 juni 
BIJ DE ERNST SILLEM HOEVE IN DEN DOLDER

Het jubileum weekend begon bij Oldtimer Wereld in Amersfoort. 
Harry Otten heette de deelnemers welkom en gaf uitleg over de 
collectie van ruim 100 klassiekers waarin Cadillac en Fiat de sterkst 
vertegenwoordigde merken zijn. 
Op de site www.oldtimer-wereld.nl staan een stuk of 16 Cadillacs 
te koop en 29 Fiats. Het topstuk is de 1938 V16 Fleetwood Style 
9067 convertible die vorig jaar samen met diverse andere Cadillacs 
van Oldtimerwereld te zien was op Paleis het Loo.  Deze V16 met 
opvallend lange achterkant en een wielbasis van 359 cm werd door 
Bill Mitchell ontworpen.

In 1938 werden er slechts 10 gebouwd met een nieuwprijs van  
$ 5.440. In 1938 bracht Cadillac een nieuwe 185 pk sterke V16 uit 
met een blok van 7062 cc dat kleiner en 120 kg lichter was dan 
zijn voorgangers uit 1930-1937. Er staan opvallend veel Cadillac 
limousines bij Oldtimer-Wereld uit 1949, 1955, 1962, 1967 en 1977. 

De zwarte limo uit 1949 heeft meegereden in de begrafenis van 
John F. Kennedy. Binnen de CCN zijn er zeer weinig limousines, 
maar André Dortangs uit Amstenrade in Limburg heeft er maar 
liefst drie uit 1959! Twee heeft hij omgebouwd tot convertible 
en met de derde was hij naar Amersfoort gekomen. Na dienst 
gedaan te hebben als volgwagen bij de firma van der Lans aan de 
Noordwal in Den Haag werd hij doorverkocht en kon André deze 
in 1972 kopen voor weinig geld omdat de verkoper dacht dat de 
motor niet in orde was en de automaat kapot was. André heeft hem 
helemaal in orde gemaakt en wit laten spuiten en rijdt er regelmatig  
zeer lange stukken mee. Het was leuk dat voormalig lid Ruben 
Baeten, die in 1993 met 16 jaar ons jongste lid werd, langs kwam 
met de blauwe 1993 Fleetwood die hij kocht van Ted Schipper. 

Over deze wagen stond onlangs een reportage in het tijdschrift 
Youngtimer. Ruben is auto journalist en schrijft onder andere voor 
TopGear Magazine. Nieuw clublid Marc Hagg uit Nieuwegein was 
aanwezig met zijn gezin en hun blauwe 1964 de Ville Convertible 
die hij al 15 jaar in bezit heeft. We konden hem diverse tips geven, 
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o.a. over het monteren van een nieuw cabrioletdak. Misschien 
kan hij een technische dag organiseren bij Arizona USA cars in 
Asperen waar zijn Cadillac in onderhoud is. Bert Heemskerk stond 
er met diverse schilderijen (zie elders in deze Standard). Henny 
Crama had bandjes laten maken voor de deelnemers.  De “nieuwe” 
pronkstukken tijdens dit weekend waren de donkerblauwe 1972 
Eldorado van Daan Markusse uit Woerden en de lichtblauwe 1959 

Coupe de Ville van Rinus Troost uit Rotterdam. Rinus is 8 jaar bezig 
geweest met de restauratie van zijn Cadillac en kon voor het eerst 
meerijden in een CCN-rit. Op het parkeerterrein van ESH en tijdens 

de stop op zondag trokken beide wagens veel bekijks. Daan als 
Rinus houden van details en mooie afwerking en dat is te zien aan 
hun Cadillacs. Over de Eldorado van Daan is in de vorige Standards 
geschreven en binnenkort zal hij verder verslag doen. In een 
volgende Standard zullen we de Coupe de Ville van Rinus verder 
onder de aandacht brengen. Namens Oldtimer Wereld kregen we 
cake, koffie, thee en frisdrank en de CCN bood broodjes aan en 
een flesje frisdrank voor de rondrit. 
Daan had de ritten voor zaterdag en zondag uitgezet en kon dus 

voorop rijden en ons de weg wijzen. We kregen van Daan een 
roadbook waarin de ritten precies waren vastgelegd.
Na het afscheid nemen en bedanken van Auto-wereld begon 
een korte rit van Amersfoort richting Leusden en Woudenberg 
naar de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. Daar konden de 
sleutelaars hun kunsten tonen omdat de linker deur van de 1969 
de Ville convertible van Ron Verbeek niet open wilde. Het wilde 
niet lukken maar een paar dagen later lukte het Peter van Rijswijk 
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wel de deur te openen en het slot te maken. Ruud Fuchs uit 
Sevenum Limburg was met zijn 1959 convertible naar Amersfoort 
gereden en had onderweg de ANWB gebeld wegens vreemde 
motorgeluiden. Omdat die niets bijzonders kon vinden is Ruud 
daarna rechtstreeks en voorzichtig naar ESH gereden. Daar 
besloot hij zekerheidshalve om niet verder te rijden en de wagen 
per truck naar huis te laten voeren. De oorzaak van het geluid is 
nog steeds niet bekend. Aan het diner op zaterdagavond bij ESH 
deden 38 personen mee. Tijdens de feestavond werd flink gedanst 
op de muziek van DJ Charley. De gangmakers waren de heer en 
mevrouw Ketz, Twan en Arletta van Bussel, en Leo van Loon en 
zijn vriendin. De dansruimte was eigenlijk iets te groot omdat we 
op 80 feestgangers hadden gerekend maar uiteindelijk waren het 
er een stuk of 50. Een pluim voor de senioren die als laatste de zaal 
verlieten! Het aantal kamers dat zaterdagavond werd afgenomen 
was 19. Zondagmorgen deden er 44 personen mee aan de 
brunch. Daarna gaf Daan instructies voor de rondrit die met regen 
begon. De rit waar ongeveer 25 Cadillacs aan meededen ging via 
Maartensdijk, Oud Maarsenveen, de Breukeleveense Plassen, 
Loosdrecht, Vliegveld Hilversum naar Eetcafé de Egel. Het was 
inmiddels prima weer zodat we daar zowel buiten als binnen van 
een lange stop konden genieten. De motorkappen gingen weer 
open en de Cadillacs werden goed bekeken. Daarna werd de rit 
vervolgd langs Lage Vuursche, kasteel Drakenstein, richting Baarn 
langs Soestdijk naar ESH in Den Dolder. Aan de BBQ deden 30 
personen mee.
Omdat het jubileumfeest een stuk minder heeft gekost dan 
was begroot willen we volgend jaar weer een soortgelijk feest 
organiseren in de hoop dat er meer deelnemers zullen komen. 
Daan en de overige organisatie, hartelijk dank voor het fijne 
weekend en hopelijk is de opkomst volgend jaar groter!
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MIDDELBEEK CARS B.V. 
“UW DEALER DIE MEER BIEDT”

Jeep Cherokee 2014
UIT VOORRAAD LEVERBAAR UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Cadillac CTS 2014

VANAF NU INTEKENEN! UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Jeep Renegade 2015 Cadillac ATS 2015
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Ombouw van een enkelvoudig remsysteem naar een 
gescheiden remsysteem
De technische dag die vorig jaar 
december werd gehouden bij 
Classic Car Expert van Ruben 
de Jong stond in het teken van 
de remmen. Ik had toen een stuk 
willen schrijven over de ombouw 
van het enkelvoudige remsysteem 
van de 1960 Cadillac convertible 
van Guus Volckmann naar een 
gescheiden systeem maar het 
is er toen niet van gekomen. 
Vandaar dit stuk over de 
mogelijkheden voor ombouw naar 
een gescheiden remsysteem. 
Bij een enkelvoudig remsysteem 
valt de remwerking volledig weg 
in geval van een lek in een leiding, 
een slang of remcilinder en dat is 
onveilig en gevaarlijk.

In 1962 werden alle Cadillacs 
voor het eerst uitgevoerd met 
een gescheiden remsysteem 
waarbij de hoofdremcilinder  
twee remoliereservoirs heeft 
en twee uitgaande leidingen. 
Hierdoor wordt de veiligheid 
sterk verhoogd. Bij een lek in een 
component van de voorremmen 
blijven de achterremmen werken 
en vice versa. Dat geldt ook als er 
geen of te weinig remvloeistof in 
een reservoir zit.
Via de FEHAC-site en een 
nieuwsbrief is al bekend geworden 

dat de FEHAC op het APK-front 
twee successen geboekt heeft. 
De APK voor meer dan 30 jaar 
oude voertuigen blijft om de 
twee jaar en de gehele vrijstelling 
gaat van de vaste grens van 
voor bouwjaar 1960 naar een 
opschuivende grens bij 50 jaar 
en ouder. Dat zou ingaan in 2018.
Omdat de APK voor een grote 
groep oude wagens zonder 
gescheiden remsysteem gaat 
vervallen en er dus minder 
controle is op remmen is er een 
extra reden om deze te voorzien 
van een gescheiden remsysteem.

Praktisch alle originele 
bekrachtigers van Cadillacs 
van voor 1962 gaan vroeg 
of laat kapot. De prijs van 
een fabrieksgereviseerde 
bekrachtiger met 
hoofdremcilinder ligt rond � 600. 
Ondanks deze forse prijs is er 
redelijke kans dat de revisie niet 
goed is uitgevoerd en de remmen 
plots niet goed kunnen werken. 
Daarom is ombouw naar een 
gescheiden systeem een betere 
oplossing.
Voor de 1960 Cadillac heb 
ik vorig jaar op Ebay bij  
Performance Online voor $ 
275 een power brake booster 
(bekrachtiger) met master 
cylinder (hoofdremcilinder) en 
twee zogenaamde residual 

check valves voor $ 23 besteld. Deze 
zorgen voor een kleine restdruk in 
de cilinders die de voeringen lichtjes 
tegen de trommels blijven drukken. Met 
verzenden waren de kosten ongeveer 
$ 420 en met invoer en btw was het 
totaal toen ongeveer � 450. De dollar is 
inmiddels fors hoger zodat het nu tegen 
de � 500 zal kosten. Op de foto’s is de 
inbouw te zien die vrij eenvoudig was. 
In de ombouwset zitten steunen die aan 
het schutbord bevestigd worden. Het 
gescheiden remsysteem neemt meer 
ruimte in dan het enkelvoudige maar 
het past net. 
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Van het originele verdeelblokje dat de olie verdeelt naar de achterste 
remleiding, de twee voorremmen heb ik een uitgang afgeplugd. 
Voor de verbinding van aansluiting  van de hoofdremcilinder naar 
de achterste remleiding heb ik een nieuw stuk leiding gemaakt 
met een koppelstuk. Mooier is om de hele leiding naar achter uit 
één stuk te maken. Omdat de leidingen er nog goed uitzagen heb 

ik die niet vernieuwd. Het beste is om bij zo’n ombouwklus alle 
remleidingen , remslangen en de remcilinders te vernieuwen maar 
dat is veel meer werk.  
Bij de firma Mosterd in Naaldwijk heb ik leiding-en fittingmateriaal 
gekocht.
Ik heb er CuNiFer leidingen opgezet, dat is een legering van Koper/
Nikkel/IJzer die nauwelijks roest en goed buigbaar is. Het was 
ongeveer 6 uur werk inclusief het ontluchten van alle cilinders. Als 
de ombouw door een garage wordt uitgevoerd moet de montagetijd 
betaald worden. In totaal zal de hele ombouw dan gauw � 1000 
euro gaan kosten en meer als alle leidingen vervangen worden.
De steun voor de ruitenwisservloeistoftank  moest verplaatst 
worden.
Het is mogelijk om nog een stap verder te gaan door te kiezen voor 
de ombouw naar een systeem met remschijven op de voorwielen. 
Laatst hoorde ik dat Ricardo Huining dat van plan is met zijn 1959 
Cadillac. Als iemand daar ervaring mee heeft horen we dat graag.

Voor eigenaren van 1958 Cadillacs is er goed nieuws omdat er voor 
dat jaar ook ombouwsets verkrijgbaar zijn voor rond $ 700.
Op foto’s van ombouwsets staan vaak de bronzen remdrukverdelers. 
Deze zijn niet nodig als de wagens rondom trommels hebben. Wel 
als er een ombouw gedaan wordt naar schijven voor. 
Als na afstelling van alle stangen en de remlichtschakelaar de 
remlichten af en toe aan blijven is dat  te verhelpen met een extra 
trekveer die het rempedaal iets omhoog trekt. Dit kan veroorzaakt 
worden door speling in alle delen die met elkaar verbonden zijn.
Het is altijd goed om remleidingen en slangen goed te controleren.

In juli heb ik alle remleidingen van mijn 2001 STS vernieuwd omdat 
die erg roestig waren. Vreemd genoeg hebben moderne Cadillacs 
slechte leidingen, dat is eigenlijk onvoorstelbaar.

Jan Busscher heeft meegemaakt dat bij hun limousines en 
hearses de leidingen al na 3 jaar waren doorgeroest. Controle 
van remleidingen is dus aan te bevelen en bij twijfel moeten die 
vervangen worden. 
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CALL 
KOEN

di ac

Lodenwijkstraat 10
5652 AC Eindhoven
Tel. 040 251 93 88
fax. 040 251 49 48

LPG inbouw station

Gebr. van
 Orsouw

RDW erkend

LPG in uw Cadillac v.a. € 1.250 (OMVL)

Incl. RDW keuring

fvanorsouw@gebrvanorsouw.nl 
www.gebrvanorsouw.nl

Advies over aankoop / verkoop / import van Cadillacs

Advies over reparaties van Cadillacs

Fillers en rubbers

Onderdelen cabriolet daken

Cadillac onderdelen op aanvraag

Werkplaatsboeken en andere Cadillac 
literatuur.

Constant aanbod van Cadillacs

Koen Ongkiehong
0 7 0 - 3 5 6 0 0 3 5
0 6 - 2 4 8 0 4 4 0 8
info@ibuko.com
www.ibuko.com

Ruim 50 jaar ervaring!

Kettenis
Autoschadebedrijf

Spuiten
Uitdeuken

Ruiten service
Schade herstel
Specialisatie in 

klassiekers & Oldtimers

V. Beverningkstraat 101
2582 VC       Den Haag
Tel    070 355 30 45
Fax    070 355 09 53
ab.kettenis@kpnmail.nl ettenis
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BEKLEDING
EXPRESS

Op zoek na� een nieuw led�en int�ie?
Dan bent u bij ons op het juiste adres!

Elke �ijdag en zat�dag van 10 tot 5

Open Huis
v.a

995 euro

excl. b
tw

Bekleding Express BV
Tijnmuiden 38

1046 AL Amsterdam

Bekleding Specialist

Bel nu: 06-54787616 Showroom: 020-3378219

de rest v.d. week op afspraak!

www.bekledingexpress.nl
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donkergroen metallic, crème leder interieur, 
in nieuwstaat, rijdt nieuw,voelt ook nieuw, 
Met nieuwste NL kenteken , APK en grote  
beurt ! Bijtelling snoepje! Tevens 2000 STS 
met 26.000 km en '97 SLS met 17.000 km
inl. Gerard Ferwerda 0321-315667 of 
mobiel 0-654341828 (4-14)

’76 Seville, zilver metallic, grijs leren 
bekleding, informatie in de stukken van 
Ruud Gersons en Koen Ongkiehong in 
Standard 1 van 2015. Vr. pr. � 12.000 Inl. 
070 - 3560035, Utrecht (1-15)

’69 Coupe de Ville, goud metallic, zeer veel 
aan gedaan, gasinstallatie eventueel los 
mee te leveren, vr. pr. � 13.000. Inl. Martin 
Meijer, Sassenheim, 06 - 86 23 35 85 (1-15)

‘54 Cabriolet geel met rood interieur, ‘59 
cabriolet wit met rood/wit interieur, ‘59 
Flattop Londen grey met zwart/wit interieur, 
‘61 beige met bruin interieur, ‘63 Coupe 
de Ville wit met zwart/wit interieur. ‘55 
Sedan de Ville compleet restauratie object. 
Cadillac sofa zwart, veel onderdelen ‘55 
Coupe en ‘59 sedan. Inl. Richard Kalisvaart, 
06-54345348, Barendrecht (1-15)

‘70 Eldorado, goud met wit dak, crème- 
kleurig leren bekleding, LPG, vr.pr. � 7000, 
2004 CTS licht brons metallic, vr. pr.  
� 8.000. Inl. Lina Geeve, 06 - 28928329, 
geeve.account@planet.nl, Den Haag, (4-15)

’99 Sedan De Ville, in zeer goede staat. Alle 
elektronica werkt. Uitgevoerd met chromen 
velgen en een mooi lichtgrijs leren interieur, 
prijs: � 4500 Inl. Rikkert van de Weerd, 
06 - 52 41 16 31, Ede (2-15)

Wegens inkrimpen verzameling  en tijdgebrek, 
‘72 Eldorado Coupe, LPG APK, rijdt goed, 
bijna geen roest, groen met wit leer interieur, 
schuifdak, ’72 Super sport Wagon Hardtop, 
i.z.g.st. LPG APK identiek aan die van Elvis 
Presley, ‘56 Coupe de Ville met aanhanger, in 
een koop met LPG, gescheiden rem systeem, 
20 inch wielen, ‘41 Coupe V8 met zijkleppen 
LPG, geen laswerk, nieuw interieur leer, nw. 
uitlaat/ draadboom/ waterpomp/ remmen, 
tevens nieuwe en gebruikte onderdelen 
zoals convertible tops ’65-76, startmotoren, 
dynamo’s,  luchtpompen, kachelmotoren, 
bougies, lagers, luchtschokbrekers, 
airco pompen, aandrijfassen,  voor-en 
achteremblemen, LPs/Singles, folders, 
instructie boeken ’50-’60, ect. Mail of bel 
voor wat je zoekt! Inl. Peter van Rijswijk, 
06 55956172 cadillac56@caiway.nl  elke 
zaterdag open,  Huijsmanstraat 8 3117 KM 
Schiedam, www.peetcadillac.nl  (1-15)

‘‘97 Seville STS met slechts +/- 47.000 
km, van eerste eigenaresse, km historie 
aanwezig,

’50 Sixty Special, uniek exemplaar voor 
verzamelaar, vr. pr. � 19.750, tevens 
onderdelen 1950-1953, bumper, div. 
sierlijsten, 4 banden en andere accessoires.
Inl. A.W.A. Ketz, Zelhem, 06-29535123 
(1-15)

2006 DTS-E groen � 15.000,-- ex btw, 
inclusief een onderhoudsbeurt, meer info in 
het stuk over Van der Lans & Busscher. Inl. 
Jan Busscher, 070 - 350 7490, Den Haag, 
(1-2015)
’69 De Ville Converible, lichtblauw metallic, 
wit interieur, witte kap, vorige jaar is een 
revisiemotor ingebouwd.
Inl. Jaap Teeuwen, 06-33946107, Haarlem 
(5-14)

’69 Coupe de Ville, in de 15 jaar dat deze 
auto in mijn bezit is zijn er veel zaken 
vernieuwd en gerestaureerd. Om ruimte te 
maken voor een nieuw project mag deze 
wagen weg, vr. pr. �12.500. Inl. Martin 
Meijer, 06-54616128, Sassenheim (5-14)

’76 Eldorado conv. Aubergine metallic, 
gerestaureerd, � 17.950, ’77 Eldorado T-top 
Majorca geel, ’78 Eldorado T-top lichtblauw, 
� 6950. Inl. Koen Ongkiehong, 070-
3560035, Den Haag (2-15)

Diverse nieuwe en gebruikte onderdelen 
voor Cadillacs, gespecialiseerd in Eldorado’s 
uit ‘67-‘78., LPGinbouwsets, Nwe. remde-
len, dynamo’s, startmotors, waterpompen, 
benzinepompen, pakkingsets, fuseekogels.
Inl.: Peter Onken, tel. 0251-248361 of 06-
53287347, Heemskerk (0-10)
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Vraag en aanbod



CCN’ers mogen gratis adverteren, uw 
advertenties worden 2x geplaatst, daarna 
is op verzoek herplaatsing mogelijk, 
eventuele wijzigingen gaarne doorgeven 
aan Koen Ongkiehong, Tel. 070-3560035, 
06-24804408.
E-mail: redactie@cadillacclub.nl
Niet leden kunnen voor � 15 een 
advertentie plaatsen. Over te maken op 
IBAN: NL04INGB0007310062 t,n.v. Cadillac 
Club Nederland, onder vermelding van 
uw naam en te adverteren Cadillac. De 
rubriek vraag en aanbod wordt geplaatst 
op de internet site van de Cadillac Club 
Nederland: www.cadillacclub.nl

www.haibv.nl

Ruim 50 jaar ervaring!

Kettenis
Autoschadebedrijf

Spuiten
Uitdeuken

Ruiten service
Schade herstel
Specialisatie in 

klassiekers & Oldtimers

V. Beverningkstraat 101
2582 VC       Den Haag
Tel    070 355 30 45
Fax    070 355 09 53
ab.kettenis@kpnmail.nl

autoschadebedrijfkettenis.nl

ettenis

Div. 6-deurs limousines, 8-of 9 persoons, allen voorzien van 
climate control, cruise control, power seats/windows/mirrors, 
level ride, tilt steering, in roestvrije en nagenoeg smetteloze 
staat, 2x’95  5,7 liter, zilvergrijs, 2x ’96 5,7 liter, zilvergrijs 
, 2x’97 4,6 liter zwart, 2x’98 4,6 liter zwart, 2x’99 4,6 liter 
zwart, ’97-’99 tussen � 4500-� 6500. ’95-’96 tussen � 5150-
� 5850 en 2000 zilvergrijs nieuw model full options.Inl. Gert 
Sterken, 06-54687561 liefst na 18.00 uur, Helmond (2-15)

’84 Eldorado Biarritz Convertible, blauw metallic met  
blauwe canvas top, spaakwielen, zeer mooi. Inl. Ted  
Schipper 010-4227926 of 06-48785372, Rotterdam (3-11)
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Mehr als 85 Jahre Automobile Tradition

Ihr Spezialist für Cadillac, Corvette & Camaro

Bevor Sie kaufen, unser Angebot überzeugt!

Wir bieten Ihnen eine große
Auswahl an Fahrzeugen in 

unserem Show-Room.
Kommen Sie und schätzen Sie
unseren persönlichen Service.

www.wiens.de

Verkauf: Alexander Preun

Tel.: +49(0)2543/2323-47

Mail: a.preun@wiens.de

Autohaus Wiens GmbH & Co. KG
Münsterstr. 60
48727 Billerbeck



We sell  new parts
 for Cadillac®

 
& LaSalle™

1936–early ’70s
We are not a salvage yard

BOXES  
1941–1964

We stock a 
complete line of

 

battery trays 
and holddowns.

FOR 1963–1976 
CONVERTIBLES

Rear quarter cour-
tesy lenses

1960 EYEBROW

 

MOLDINGS
New stainless sets

 

with clips

  ENGINE  DECAL & DETAIL SETS 
1936–1972

The detail aspects of your engine compart-
ment are more critical than ever; just go to a 
car show and look! When it’s time to spi� up, call us.

GEARSHIFT/TURN SIGNAL 
KNOBS & LEVERS

Cadillacs/LaSalles 1938–1960

  DOORSILL PLATES
Carpet is great, but without new sills, your 

for ’30s–’60s.

STAINLESS/CHROME SOMBREROS
  Medallions only

CORRECT 
“V” FAN 

BELTS
1940s–1960s

1950–’58

 
WINDSHIELD

 
WASHER

 
PUMP

Restoration kits & service

INSIDE  REARVIEW MIRRORS
Brand new, for late 1930s–1970s

1941 FENDER SPEARS

FRESH AIR–HEATER/ 
DEFROSTER DUCT HOSE

Many uses in Cadillacs from ’30s–’60s. 
Comes in 2", 2½", 3", 4", 4½ and 5".

EXHAUST INSULATION KITS

safe, show-winning wrap.1956 
EXHAUST 

PORT 
ASSEMBLY

1959  FRONT FENDER SPEARS

DOOR  MIRRORS 1937–1966
Treat yourself and your Cadillac or LaSalle 

them all; left or right, convertible to limo!

HOOD PARTS • ENGINE PARTS •  BATTERY  CABLES •  GLOVEBOXES • PLUG WIRE KITS • RADIATOR & GAS CAPS • NOS PARTS •  CADILLAC & LASALLE LITERATURE 
CARB KITS • BULBS • HOSE CLAMP KITS • CHROME CLIPS • TRUNK LINING MATERIAL • SWITCHES • LIGHTERS • EXHAUST SYSTEMS • WIPER BLADES • TUNEUP KITS

www.mcveys.com

MONDAY–FRIDAY 9:00–5:00
5040 ANTIOC H, SUITE E
MERRIAM, KS 66203 USA

PHONE

(913)
 722-0707

FAX (913) 722-1166
e-mail 

partsforever@kc.rr.com

  “V”s  AND  EMBLEMS
With a name like McVey, we'd better have a 
great selection of perfect new “V”s and we 
do! In chrom.

  SCRIPT  &  LETTERS 1940s–1970s
We may have the most complete inventory 
of new script and letters anywhere in the 
U.S. Our selection covers over 40 years: 
ELDORADO, COUPE de VILLE & SEVILLE.

HUBCAPS,  MEDALLIONS  & TRIM RINGS
For 1941–’53 Cadillacs — new hubcaps, medallion 
& trim rings.

SABRE 
WHEEL & 

WIRE WHEEL 
HUBCAPS

We have the 

all three types: 
chrome, gold 
and 1957-style.

1948–1964 HOOD BUMPER SETS

NOS 
KEYS & 
LOCKS

We've recently added a nice selection of 
authentic, original keys and locks to our 

inventory. Door, ignition, trunk & glovebox.

NEW: 
OIL BREATHER 

CAP
1950–’62

FUEL

 

SENDERS
1940–1964

The GM Restoration Parts emblem and symbol used in this ad are your assurance the 

with this symbol.      General Motors trademarks are used under license to Beaulin Ent.

  Medallions only

1957 WHEEL COVERS
  Medallions only

  Medallions only

Supplier of GM 
Restoration Parts

 
Decals 

only

   LENSES  ’30s, ’40s,  ’50s, ’60s
From obvious to the obscure. Taillight, back-
up, turn signal, foglight, courtesy, maplight, 
dome, reading light, door, license plate, just 
about all of them! New... ’63–’64 convertible 
courtesy lenses, ’59 Fleetwood lenses.

  CRESTS 1940–60s
Hood & trunk crests with bezels in chrome 
or gold, fender crests, interior trim crests.

    MEDALLIONS  1930s TO 1970s
Hubcaps are a focal point of your Cadillac's 
design. And the center medallion is the most 
critical part. We have new medallions from the 
late ’30s thru the ’70s.

50's AutomobielDesign
Sterling McCall museum

Bathurst Australie
Verslagen en ritten

en veel foto's

2010

nr.

2

Cadillac Club Nederland

THE AMERICAN DREAM STAAT BIJ
ONS GEWOON IN DE SHOWROOM.

Pietersen US Cars & Bikes  •  Waalhaven ZZ 6  •  Rotterdam  •  T 010 - 428 63 20  • info@pietersen.us  •  www.pietersen.us

Since 1932
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Efficient high-performance turbo engine

Lightweight structure

“Magnetic Ride Control“  for enhanced driving dynamics

www.cadillac.nl

T H E  N E W  

Cadillac CTS Sedan 2,0 l Turbo, 1998 cm3, 203 kW/276 PS, 400 Nm. Verbruik  (l/100 km): 8,5 l tot 9,1 l; CO2-Emissie (g/km): 198 g tot 212 g. 

Nefkens Amersfoort                           Amsterdamseweg 151              3812 RR Amersfoort      www.nefkens-gm.nl
Pietersen Rotterdam                           Waalhaven ZZ6. Haven 2248   3088 HH Rotterdam       www.ucp.nl
Hollandse Auto Importmaatschappij B.V.     Floralaan 2                                2231 ZV Rijnsburg         www.haibv.nl
Middelbeek Cars                                          Koraalstraat 3                            1812 RK Alkmaar           www.middelbeekcars.nl

GGGRRRAB THE WHEEL

TURNING HEADS
AND START

       


