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REPORTAGE
Garage Suselbeek houdt Opel GT in leven

Specialist in één type auto

Het hele bedrijf van Patrick Suselbeek is gespecialiseerd

op slechts één auto: de Opel GT. Dat specialisme moet

wel heel breed zijn, want Opel maakte van de GT slechts

honderdduizend exemplaren. Suselbeek verkoopt

daarom auto’s én onderdelen en houdt de GT’s levend

met onderhoud, reparatie en restauraties.

Aan de N316, de doorgaande weg van Doetin-
chem naar Velswijk, rij je zomaar langs een
mooi klassiek pand; Garage Suselbeek. Honderd
meter verderop ligt aan dezelfde kant van de
weg een showroom. Die showroom is uniek. Ten
eerste zit de deur altijd op slot, als je naar bin-

nen wilt moet je je eerst bij de garage melden.
Ten tweede is geen enkele Opel GT die er staat
te koop. En er staat heel wat.
Dan eerst maar eens naar de garage. Daar kun je
je Opel GT door Herman en Dick laten onder-
houden of restaureren en van Patrick Suselbeek

kun je er Opel GT-onderdelen kopen, alsmede
een enorme hoeveelheid bric à brac, schaalmo-
dellen, posters en diverse Opel-mobilia.

Voorraad of obsessie?
Er is zoveel te zien, dat je gelijk begrijpt dat pre-
cies dát het probleem is van uitbater Patrick Su-
selbeek. “Ik loop al tien jaar met het idee om
een museumpje te beginnen. Ik verkoop via de
webshop ontzettend veel onderdelen, maar er
komen ook wel eens mensen de onderdelen af-
halen. Je kunt iemand uit Noorwegen niet weg-
sturen, als hij Herman of Dick vijf minuten voor
de voeten loopt. Het zou leuk zijn als die men-
sen een GT-museum konden bezoeken, terwijl
ik de bestellingen klaarmaak. Dat was het idee.”
Suselbeek had met dat doel voor ogen in Hoog-
Keppel een oude zuivelfabriek gekocht. In over-
leg met de gemeente zou daar een zuivel-, een

Passie voor
de Opel GT Dit mooie klassieke pand is het hart van Garage

Suselbeek. De showroom honderd meter  verderop
zit dicht.

Hier is Herman bezig met het onderhoud aan een
GT. Samen met Dick kan hij de Opel-techniek wel
dromen, alle zwakke en sterke punten van de GT

zijn hen bekend.

Patrick Suselbeek zou graag wat meer begrip zien
voor de specialisten die alles investeren om één
type auto op de weg te houden. “Ik ben een speci-
alist, geen monopolist.”

Foto’s: Jan Lieftink
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Opel GT- en een Aviko-museum (de trots van de
Achterhoek) in komen. Maar het pand uit 1913
werd gekraakt en brandde een half jaar geleden
af. Er zijn plannen om het te herbouwen en
daar werkt Suselbeek dag en nacht aan.
Op een andere locatie staan nog eens tientallen
Opel GT’s in een loods en er zijn nog meer ver-
dwaalde GT’s, waarvan enkele bij Suselbeek
thuis staan en nog de nodige in een boeren-
schuur. Het is zowel een voorraad, een verzame-
ling, als een obsessie. Suselbeek: “Maar dankzij
mijn vriendin blijf ik met beide benen op de
grond staan. Ze werkt mee in de zaak en is een
geweldige kracht. Ze spreekt vloeiend Duits en
ze kan heel goed met klanten omgaan door
soms met een grapje het ijs te breken”.

Natuurlijk, een GT!
Het begon allemaal toen de Opel-fabriek besloot
om de Manta uit productie te halen. De officiële

Opel-dealer had één van de allerlaatste nieuwe
exemplaren staan en Suselbeek was achttien
jaar en had tienduizend gulden gespaard. Susel-
beek: “Maar eigenlijk zou zo’n nieuwe Manta

niet beter zijn, dan de Manta die ik op dat mo-
ment al had. Een nieuwer kenteken vond ik niet
voldoende om m’n zuur verdiende centen uit te
geven”.
Patrick’s vader had een universeel autobedrijf
en daar kwam Patrick’s Manta ook vandaan. Su-
selbeek: “Mijn vrienden en kennissen waren er
wel uit: ik zou die nieuwe Manta kopen. Maar ik
hoorde mezelf zeggen dat ik m’n geld eigenlijk
liever in een klassieke Opel GT zou willen ste-
ken. Ik schrok er zelf van”. Maar de stukjes van
de puzzel vielen toen eindelijk wel op hun
plaats. Was de Opel GT niet vanaf zijn vroegste
herinneringen zijn favoriete auto? Had hij niet
als kind alle posters van de Opel GT aan de
muur van z’n slaapkamer hangen? Wat deed hij
eigenlijk met zo’n Manta?
Plotseling herinnerde Suselbeek dat hij vroeger
een dorp verderop altijd langs een GT fietste.
Waar zou die auto toch gebleven zijn? Susel-

Er zijn 103.463 Opel GT’s gemaakt, waarvan
verreweg de meeste een 1.897 cc viercilinder
90 pk motor hadden. Slechts 3.573 exemplaren
waren voorzien van een 1.078 cc viercilinder
van 60 pk. Zo’n zeventig procent van alle GT’s
werden in Amerika verkocht. Daar was de
kleine Corvette vooral populair bij jongeren,
die op hun zestiende van pappa en mamma
een rijbewijs met auto kregen.
De prijzen van een Opel GT beginnen bij 4.000
tot 7.000 euro. Rijklare auto’s met APK doen
volgens Suselbeek zo’n 7.000 tot 15.000 euro.
GT’s in concoursconditie gaan voor 15.000 tot
25.000 euro. De meeste vraag is er naar GT’s in
de prijsklasse van 7.000 tot 10.000 euro, maar
Suselbeek neemt langzamerhand afscheid van
die groep. “Dan vertrouw ik de kabelboom
niet, is de achteras niet stil of zie ik teveel pla-
muur. Ik wil achter de kwaliteit van een GT
kunnen staan en dat lukt steeds moeilijker bij
die prijscategorie auto’s. Ik wil daarom liever
minder auto’s verkopen, zodat ik me goed
voel bij elke auto die ik verkoop.” �

Wat mag 
een GT kosten?

 Suselbeek verkoopt GT’s van opknappers tot mo-
dellen in concoursstaat. Is het geen plaatje?

Een eindeloze rij snuisterijen in de vitrines zegt
veel over de verzameldrift van Patrick Suselbeek.
Verreweg het meeste is te koop.  

De showroom staat vol ‘little Corvette’s’, maar niet één is er te koop. In de toekomst zal deze verzame-
ling de ruggegraat van Suselbeek’s Opel GT-museum worden.
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Garage Suselbeek houdt Opel GT in leven

beek: “Ik heb de stoute schoenen aangetrokken
en heb bij die mensen aangebeld. Aanvankelijk
schrokken ze een beetje. Ze vertelden me dat ze
de GT nog steeds hadden en dat die auto van
hun overleden zoon was geweest. Ik mocht de
auto kopen en was er als een kind zo blij mee”.

Droog klimaat, harde auto’s
Suselbeek nam zich voor zijn GT tot concours-
conditie te restaureren en begon onderdelen te
bestellen, die toen nog nét zo’n beetje bij de
Opel-dealer waren te krijgen. Afijn, op een dag
ging de telefoon en aan de andere kant van de
lijn sprak een naar Californië geëmigreerde
voormalige garagehouder uit Zelhem. Susel-
beek: “Hij zei: ‘Patrick, schop dat vieze ding
weg, want ik heb een goede GT voor jou’. Ik
vond het beledigend en bovendien brutaal,
want hij had er al één voor mij op transport
gezet: of ik die maar eventjes in Bremerhaven
wilde ophalen!”
De nieuwsgierigheid won het van de veront-
waardiging en Suselbeek haalde de GT op. Na-
tuurlijk was die auto punt-en-punt gaaf en dat
gaf te denken. Suselbeek: “Ja, die auto’s rijden
in die conditie dus gewoon in Californië rond.
Droog klimaat, harde auto’s. Bleek dat er nog
zes GT’s in een container naar mij onderweg
waren”.
Suselbeek begon ze te verkopen en had al snel
een wachtlijst van klanten, die allemaal op zoek
waren naar ongerestaureerde, harde GT’s. Susel-
beek: “Het was eind jaren tachtig en ik verkocht
veel GT’s. Na verloop van tijd leek de aanvoer op
te drogen en toen kwam de aap uit de mouw.
Opkopers verdienen aan een Opel GT evenveel
als aan een motorfiets. Ze kunnen echter tot vijf
motorfietsen per dag inkopen, tegenover slechts
één GT. Het was me wel duidelijk”.

Vakantie of klopjacht?
Suselbeek had het helemaal uitgedacht: hij zou
een paar jaar zelf naar Californië gaan en zijn
vader zou de GT’s hier in Nederland verkopen.

Maar dat zag vader niet zitten: die had het te
druk met het universele garagebedrijf. Susel-
beek: “Ik ging dus zelf op en neer naar Califor-
nië. ‘s Morgens om 6.00 uur stonden er veertig
man in LA bij een kiosk te wachten tot de Auto-
trader en The Recycler uitkwamen. Dan begon
de race om als eerste bij de klant te zijn. Ik
richtte me alleen op de Opel GT, maar zelfs als
ik als eerste ter plaatse de vraagprijs bood, ging
het soms nog niet door. Dat klopte niet. Bleek
dat andere handelaren telefonisch boven de
vraagprijs hadden geboden als lak, chroom en
interieur goed waren. Later zeiden ze dan dat de
conditie tegenviel en boden ze de helft. Zo ging
dat. Daarna begon de race om alle auto’s op tijd
in de haven te krijgen. Ik kwam er in het vlieg-

tuig eens achter dat ik een auto vergeten was.
Bovendien reed ik door levensgevaarlijke achter-
buurten en ghetto’s. Het is een wonder dat me
nooit iets overkomen is. Wat een stress! Terug 
in Nederland hoorde ik dan mensen zeggen: zo
Patrick, lekkere vakantie gehad?”
Momenteel komt Suselbeek helemaal niet meer
in Amerika. Het is een combinatie van vlieg-
angst (9/11) en veranderende vraag. “Aanvanke-
lijk zocht iedereen een harde Californische GT
om zelf te restaureren. Nu wil men kant-en-
klare auto’s met APK.”

Onderdelen op?
Je kon er op wachten; de levering van onderde-
len droogde langzaam op. Suselbeek stond op

In deze rijk gevulde loods staan de Opel GT’s zelfs opgestapeld.

In een vergeten hoekje staan een paar oude decor-
stukken voor het museum, waaronder een Russische
Moskvitch-versie van een vooroorlogse Kadett.

Wereldwijd blijft er grote vraag naar de little Cor-
vette. Het grootste deel van Suselbeek’s omzet
komt uit het buitenland.

Suselbeek levert een imposant programma onderdelen voor de Opel GT. Een webshop maakt het bestellen gemakkelijk.
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een gegeven moment zelfs gebruikte fuseeko-
gels te monteren. Dat kon niet langer. Inmiddels
laat hij zelf onderdelen maken en koopt hij on-
derdelen van andere GT-specialisten in. “In het
begin stuurde ik heel trots een e-mail de deur
uit: ‘beste mensen, ik heb een onderdeel laten
maken, dat al jaren niet meer leverbaar is.’
Kreeg ik een mailtje terug van iemand die dat-
zelfde onderdeel ook net had laten maken. Dat
was niet slim.”
Inmiddels kent Suselbeek z’n concullega’s en
koopt hij veel rubbers en verlichting van een
specialist in Californië in, die van hem fuseeko-
gels, lagers en plaatwerk koopt. Andere specia-
listen maken weer andere onderdelen. Nu gaan
er zo’n vijftig bestellingen per week de deur uit.
De nadruk ligt op Duitsland, Scandinavië en Ita-
lië. Het is goed voor 75 procent van de omzet
van Garage Suselbeek.
De bestellingen variëren van een setje ruiten-
sproeiers tot pallets vol voorruiten en deuren.
De website (www.opelgtparts.com) is overigens
alleen in het Duits en Engels. Suselbeek: “Ik heb
daar al heel wat keren commentaar op gehad,
maar in Nederland verkoop ik slechts tien tot
vijftien procent van mijn omzet”. De website is
opgezet door Stefan, een Duitse concullega. Ste-
fan had al jaren restpartijen van GT-onderdelen
opgekocht. Hij had zelfs nieuw plaatwerk laten
maken, maar toen de matrijzen te slecht wer-
den en Stefan het te druk kreeg met het ontwer-

pen van websites, vond hij dat Suselbeek zijn be-
drijf over moest nemen. Suselbeek: “Het was
1999 en ik twijfelde. Stefan was echter slim. Hij
had een prachtige catalogus gemaakt en mijn
logo’s er op laten drukken en hij had een web-
shop voor onderdelenverkoop ontworpen. Mijn
klantenkring ging door de overname van vijf-
honderd naar vijfduizend klanten. Ik was er be-
hoorlijk door geïntimideerd. Tien minuten
nadat de webshop online ging, kreeg ik de eer-
ste bestelling al binnen. Ik dacht dat het een
geintje was, maar iemand in Dubai had ons
toen al gevonden”.

Flinke investering
Patrick Suselbeek vindt dat mensen vaak te
licht denken over bedrijven die één model auto
in stand proberen te houden. Suselbeek: “Onze
slogan is: ‘Suselbeek keeps my GT alive’. Specia-
listen zoals ik doen vaak flinke diepte-investe-
ringen om knipperlichtglaasjes of lagers te
laten maken. We wringen ons in allerlei boch-
ten om ons ideaal – ‘keep the GT alive’ - te berei-
ken. Van de vijf jaar dat de GT in productie is
geweest, zit er één bouwjaar tussen met andere
achteraslagers en die lagers zijn al tien, vijftien
jaar niet meer leverbaar. We monteren daarom
meestal een Serie 2-achteras, maar we hebben
nu besloten om in het diepe te springen en die
zeldzame lagers opnieuw te laten maken. Om
eerlijk te zijn is het een incourant onderdeel,

maar ik vind dat we het als specialist aan onze
eer verplicht zijn. Je begrijpt dat dit soort onder-
delen vaak een financiële aderlating betekenen
en dat de bank zoveel kapitaalbeslag maar wei-
nig interessant vindt. Van sommige onderdelen
weet ik nu al dat ik het laatste exemplaar pas
over acht jaar zal verkopen. Ik vind het dan ook
vervelend als mensen daar lichtvaardig over
denken en me een monopolist noemen. Een
beetje begrip voor dit soort financiële aderlatin-
gen zou ik wel op prijs stellen”. �

John Mulder

De techniek van een Opel GT is relatief een-
voudig. Het onderstel was gebaseerd op de
Kadett 1900 Rally; een degelijke, goede en
zelfs goedkope auto. Het enige probleem is
de carrosserie. Chausson in Parijs vervaardigde
de carrosserie, die vervolgens bij Brissoneau &
Lotz in Creil werd gespoten en van een interi-
eur voorzien. Daarna werd de carrosserie op
de trein naar de Opel-fabriek in Bochum
(Duitsland) gezet, waar de aandrijflijn en ove-
rige delen werden geassembleerd. Suselbeek:
“Die carrosserie is dus met de Franse slag ge-
maakt. De hele voorkant (spatborden en
front) is aan elkaar gelast en gepuntlast op de
auto. Het rubber bij de A-stijl dicht niet goed
af, zodat vuil en water achterblijven, de afwa-
teringsgaatjes verstopt raken en het water
niet van de afdruiprekjes wegstroomt. Resul-
taat: bij het spatbord zie je hooguit een paar
blaasjes aan de onderkant, maar daaronder
kun je een ware ravage aantreffen. Moeilijk
te herstellen. We hebben gelukkig plaatdelen,
die we er in kunnen lassen. De constructie van
het luchtrooster, aan de achterkant van het
dak, laat ook te wensen over. Het dient voor
de ontluchting van de cabine, maar het water
loopt niet altijd via de slangetjes weg, blijft
staan en zorgt voor roest. De enige oplossing
is het dak wegsnijden en er een roestvrij dak

De techniek...

Ook voor de aandrijflijn en het onderstel grijpen
de GT-fanaten niet mis bij Suselbeek. Compleet
 gereviseerde assen liggen op voorraad, inclusief
alle losse onderdelen.

inlassen. Niet iedereen wil zo’ n ingrijpende
oplossing, maar andere oplossingen zijn
slechts tijdelijk. Aanrijdingen aan de voorkant
zijn zelden correct gerepareerd; het is gemak-
kelijk te controleren door de lampen te draai-
en. Een goed herstel begint bij de koplampen.
Het is een dure auto om te herstellen bij een
kleine aanrijding.
De oude gietijzeren motor is betrouwbaar en
onverwoestbaar. Zwakke punten zijn de ach-
teras en de aandrijflijn. Een gereviseerde ach-
teras hebben we altijd op voorraad. Het
chroom is leverbaar en er is zelfs een comple-
te bumperset met rozetten van gepolijst roest-
vast staal.” �

Ook complete interieurs en allerhande plaatwerk
heeft Suselbeek op voorraad. Ook hier: in elke  ge-
wenste staat.

Suselbeek komt opslagruimte te kort! Hier een
verzameling motoren die wachten op een tweede
leven in een Opel GT. Foto: Garage Suselbeek
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