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US Cars Antonissen: 20 jaar Amerikaanse auto’s

Amerikaanse droomauto’s in Deurne
Johan Antonissen is al van jongs af aan gek van Amerikaanse auto’s. Die passie groeide uit tot 

een professionele activiteit. Al ruim 20 jaar is US Cars Antonissen in Deurne dé specialist voor 

onderhoud en herstellingen van Amerikaanse auto’s. Antonissen heeft een eigen aanpak. Hij 

staat er op om alles alleen te doen, maar hij ziet toch groeikansen...

Als je in Deurne, nabij Antwerpen, over de Dra-
kenhoflaan rijdt, waan je je in een Amerikaanse 
tuinwijk. Ter hoogte van huisnummer 92 staat een 
opmerkelijke reeks Amerikaanse auto’s, variërend 
van vans, pickups, suv’s, berlines en zelfs stretched 
limo’s. US Cars Antonissen is hier gevestigd. 
Eigenaar Johan Antonissen is al meer dan 20 jaar 
gespecialiseerd in Amerikaanse auto’s en heeft 
tijdens die jarenlange ervaring een gedegen 
know-how opgebouwd. Het bedrijf heeft ook een 
omvangrijke voorraad met onderdelen, zodat 
haast elke mank draaiende of gehavende slee van 
over de grote plas hier wel opnieuw in topvorm 
gebracht kan worden. Johan Antonissen werkt 
niet enkel in opdracht van particuliere klanten 
maar ook voor taxibedrijven met ceremonievoer-

tuigen en andere garagebedrijven die naar de 
Drakenhoflaan komen om onderdelen, techni-
sche ondersteuning, diagnose of gewoon een 
reparatie.

Keuze maken
Zaakvoerder Johan Antonissen is 30 jaar geleden 
gestart als een onafhankelijke multimerkenga-
ragist: “Maar toen ik begin jaren 80 mijn eerste 
Ford Mustang kocht, wakkerde niet enkel mijn 
passie voor Amerikaanse auto’s aan. Het gaf ook 
een richting aan mijn bedrijf. Ik zag een kans om 
me te specialiseren en me te onderscheiden van 
de andere garages. Het succes van Amerikaanse 
auto’s is altijd heel labiel geweest. De dollarkoers, 
de brandstofprijzen, de politiek van verschillende 

invoerders zijn allemaal factoren die meespelen. 
Hoe dan ook, Amerikaanse auto’s hebben een 
eigen karakter, vragen een specifieke aanpak en 
in veel gevallen zijn de eigenaars vrij fanatiek. De 

US Cars Antonissen is nog zo’n lekkere oude garage, waar de 
zaakvoerder je hartelijk ontvangt met de schroevendraaier in 
de hand én een glimlach op zijn gezicht.

14AMT002z052   52 10-02-14   14:20

1



AMT | 2014
53 AMT | 2014 

 TEKST: TONY DE MESEL / BEELD: DAVID NOELS 

tijd heeft uitgewezen dat zoiets een goede basis is 
om een specialisatie op uit te bouwen. Ondertus-
sen heb ik als specialist van US Cars een stevige 
reputatie opgebouwd en komen eigenaars van 
heinde en ver naar me toe. Ik heb zelfs klanten in 
Nederland. Mijn handelsmerk is mijn vakkennis 
gecombineerd met schappelijke prijzen. Vaak 
hoor ik al aan het geluid van de auto wat er aan 
scheelt! En als ik eens wat langer moet zoeken 
naar een oplossing, haal ik daar zelf steeds weer 
voldoening uit als ik de diagnose heb gesteld. 
Zelfs dan reken ik niet stevig door, omdat ik de 
mensen niet wil ‘pluimen’ zoals dat hier heet”. 

 Watertanden voor de liefhebber 
 Die vakkennis van Johan Antonissen gaat van 
de modellen van net na de oorlog tot de meest 
recente Amerikaanse auto’s. Handig voor lief-
hebbers van US classics is dat hij niet enkel de 
ervaring heeft om de oudere auto’s piekfi jn op te 
knappen maar ook de juiste contacten heeft om 
aan de nodige onderdelen te raken. Zo staan in de 
garage enkele pareltjes die kenners doen water-
tanden, ook al is er aan de meeste auto’s nog wat 
werk om ze weer in showroomconditie te krijgen. 
Blikvangers zijn Johans eigen Ford Mustang uit 
1967 die momenteel tot op het naakte koets-
werk werd uitgekleed om een nieuwe lakbeurt 
te krijgen. Ook de Chevrolet Bel Air uit 1955 met 
een Impala-motor uit 1997 is een pronkstuk, net 
als de Camaro die tot de klassiekers van de jaren 
80 behoort. Even opmerkelijk zijn de tweedeurs 
Chevrolet Bel Air Sportcoupé uit 1957 of de uit Ca-
lifornië afkomstige Mercury Cougar 1970, die met 
zijn verweerde laklaag het typische accent brengt 
van de oldtimers van de Amerikaanse Westkust. 
“Via mijn contacten in Amerika laat ik niet alleen 
regelmatig onderdelen overkomen, maar kom ik 
al eens een heel interessante auto op het spoor, 
zoals die Cougar”, vertelt Antonissen. 

 Waar kun je terecht voor onderhoud? 
 Naast de eigenaars van US classics heeft US Cars 
ook heel wat klanten met recentere modellen. 
Eigenaars van Amerikaanse wagens zitten immers 
vaak met het probleem dat de offi  ciële distributie 
hier eerder symbolisch is en het moeilijk is om 
een verdeler te vinden die kan instaan voor het 
onderhoud of de herstelling. GM heeft de voorbije 
tien jaar een weinig stabiele politiek gevolgd qua 
distributie van Amerikaanse modellen en het 
Chrysler-netwerk is helemaal ontrafeld, terwijl de 
Amerikaanse Fords die hier rondrijden er geko-
men zijn via parallel import. 
 “Voor eigenaars van dergelijke auto’s is dat lastig. 
Bij mij kunnen ze wel terecht. Ik heb wel de 
gepaste diagnose-apparatuur en ken meestal de 
oplossingen voor de specifi eke gebreken en pan-
nes aan Amerikaanse auto’s”, legt Johan Antonis-
sen uit. “Zo hebben de oudere Chevrolet-motoren 
bijna altijd last van de kleppen, zijn de elektro-
nisch gestuurde transmissies niet erg betrouw-
baar en komt een nukkige stuurdoos regelmatig 
voor. Dat zijn voor mij routineklussen geworden. 
Het gebeurt meer dan eens dat een merkverde-
ler het probleem niet opgelost krijgt en bij mij 
komt aankloppen. Bovendien heb ik een ruime 

voorraad onderdelen in huis voor de courante 
herstellingen aan de ophanging, de motor of de 
transmissie, zodat ik de klanten meestal meteen 
verder kan helpen. Voor speciale gevallen heb ik 
mijn adressen bij gespecialiseerde leveranciers 
van onderdelen, die zich meestal in de Verenigde 
Staten bevinden. Daar is zowat alles te verkrijgen, 
zodat ik gegarandeerd elke Amerikaanse auto 
weer in perfecte, rijdende staat krijg.” 

 Exotische modellen 
 Het aantal Amerikaanse auto’s op de Belgische 
markt mag dan beperkt zijn, toch is het park heel 
verscheiden. Volgens Johan Antonissen zijn suv’s 
en pick-ups het populairst: “Vooral omwille van de 
fi scale voordelen die deze voertuigen in België ge-
nieten, waardoor ze interessant zijn voor zelfstan-
dige ondernemers die ze als lichte vrachtwagen 
kunnen inschrijven. Een gelijkaardig fenomeen 
doet zich voor met vans, die vaak als kampeerauto 
staan geregistreerd. Vans zijn trouwens een oude 
liefde van mij. Ik heb me ooit toegelegd op het 
customizen van Bedfords CF, waarin ik zes- en 
achtcilindermotoren monteerde”.  >

Vooral omwille van de fi scale voordelen in België zijn 
vans, pick-ups en suv’s nog het populairst. Vans worden als 
kampeerauto ingeschreven, terwijl suv’s en pick-ups als lichte 
vrachtwagen worden gecatalogeerd. Een lekkere V8 in een Bel Air.

Antonissen hecht enorm veel belang aan de beschikbaarheid van onderdelen en wisselstukken. Daarom heeft hij er steeds op gelet 
voorraden met onderdelen en zelfs afbraakauto’s te kopen.

AMT BELGIË
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Welke pakking had je gewild?

Amerikaanse klassiekers in verschillende stadia van opbouw.Deze Ford-motor heeft jaren niet gedraaid en verdient een degelijke onderhoudsbeurt.

De grote uitdaging voor Antonissen bestaat er in om zijn 
enorme voorraad aan onderdelen te inventariseren en online te 
koop aan te bieden.

Een ander fenomeen is dat van de stretched 
limousines: “Enkele jaren geleden werden die 
lange limo’s plots heel populair als ceremoniewa-
gen en nam het aantal bedrijven dat dergelijke 
auto’s verhuurde sterk toe. Voor mij werd dat een 
belangrijke nieuwe klantengroep. Vaak wordt er 
nogal onstuimig mee gereden. Daarom heb ik 
altijd voldoende bumpers op voorraad zodat ik 
snel kan vervangen. De techniek van deze limo’s 
is me evenmin onbekend, want meestal dient een 
Lincoln Town Car als basis, met degelijke Ford-
mechaniek dus. Ondertussen is de rage van de 
lange limo’s wat geluwd”.

Kleinschalig en gezellig
US Cars is nog zo’n lekkere oude garage, waar de 
zaakvoerder je hartelijk ontvangt met de schroe-
vendraaier in de hand én een glimlach op zijn ge-
zicht. Hier is altijd tijd voor een babbel bij een kop 
koffie en primeert de liefde voor het mechaniek 
op de zuivere business. Johan Antonissen houdt 
zijn bedrijf alleen draaiend en doet voor specifieke 
behandelingen, zoals spuitwerk, herstellingen 
van zetelbekledingen of vlakken van cilinderkop-

pen, beroep op gespecialiseerde bedrijven. “Een 
bewuste keuze”, vertelt hij. “Ik heb mijn handen 
vol, maar leg me geen hels tempo op. Elke auto 
neem ik met plezier onder handen. Ik leef er voor. 
Mijn infrastructuur is bescheiden. Ik heb een vaste 
en een mobiele brug en een... vorklift. Die gebruik 
ik niet alleen om onderdelen te verplaatsen, maar 
ook om een motor op te hijsen. Soms moet je cre-
atief zijn en volstaan eenvoudige oplossingen om 
het werk uit te voeren. Verder heb ik natuurlijk wel 
steeds in de nodige diagnose-apparatuur en ge-
reedschappen geïnvesteerd en volg ik regelmatig 
bijkomende opleidingen, onder meer op het vlak 
van elektronica, de LPG-installatie en aircotech-
niek, om mee met de tijd te evolueren.”

Toch nog groeien
Johan Antonissen werkt alleen, maar ziet toch 
kansen om te groeien. Hij rekent daarom vooral op 
zijn voorraad onderdelen en zijn goede contac-
ten met leveranciers van zowel oude als nieuwe 
onderdelen: “Ik heb steeds enorm veel belang ge-
hecht aan de beschikbaarheid van onderdelen en 
wisselstukken. Daarom heb ik er steeds op gelet 

om voorraden met onderdelen te kopen en zelfs 
afbraakauto’s te kopen. Nu blijkt dat die voorraad 
van een enorme waarde is. Een diagnose stellen is 
één zaak. Maar een probleem echt oplossen, kun 
je pas als je de gepaste componenten hebt”.
Ondertussen is de onderdelenvoorraad van US 
Cars zeer omvangrijk en plant Johan Antonissen 
na een recente herinrichting van de werkplaats 
ook een grondige reorganisatie van zijn magazijn.
“De eerste zorg is alles beter te sorteren en te 
inventariseren”, verduidelijkt hij. “De gangbare 
onderdelen zijn natuurlijk al netjes geordend, 
maar nu ben ik bezig met de minder courante on-
derdelen. Uiteindelijk is het de bedoeling om mijn 
onderdelenaanbod ook online te zetten en hope-
lijk zo mijn omzet verder op te krikken. De meeste 
nieuwe klanten krijg ik nog steeds via mond-tot-
mond reclame of ontmoet ik op treffens, maar je 
kunt tegenwoordig ook het online gebeuren niet 
meer negeren. Je bereikt er gewoon extra klanten 
mee die je anders niet zouden vinden. Daarom is 
recent mijn website aangepast en ben ik nu ook 
actief op Facebook, wat een niet te onderschatten 
tool is om nieuwe contacten te leggen.”
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