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REPORTAGE
Classic Jaap in klassiekers en banden

Moderne aanpak voor complete klassiekerservice

Dit nieuwe jaar beginnen met een nieuw autobedrijf, je moet maar durven. Jaap van den

Broek deed het, verplaatste zijn bedrijf Classic Jaap van Nieuwleusen naar een veel

mooier en groter pand in het naburige Dalfsen. Naast zijn diensten voor klassieke auto’s

opende hij daar ook een Profile Tyrecenter. Vreemde combinatie? ‘Classic’ Jaap legt uit

waarom oude auto’s prima samengaan met een nieuw pand en moderne snelservice.

Ondernemend mag je Jaap van den Broek be-
paald wel noemen. Uit pure hobby verzeilde hij
een goede dertig jaar geleden in de klassieke
auto’s, nadat hij als Frankrijk-liefhebber in
1974 een oud Peugeotje daarvandaan meenam.
De onderdelenvoorziening in Nederland bleek

een probleem. Dus haalde hij dan maar uit
Frankrijk onderdelen, en greep de kans om daar
oude dealervoorraden op te kopen. Want ande-
ren zaten in ons land met hetzelfde probleem.
Zo rolde hij van heel andere werkzaamheden in
de handel. En als je handelt in oude auto’s en

bijbehorende onderdelen is de stap naar restau-
ratie niet zo groot. Doe je dat een beetje goed,
dan komen vanzelf berijders van meerdere
Franse merken hun klandizie brengen. Zo
werd de basis gelegd voor het bedrijf dat sinds
2000 Classic Jaap heet.

Classic Jaap doet
het graag goed

Een kijkje in de keuken, de klassie-
ker-werkplaats van Classic Jaap
waar reparatie en onderhoud wor-
den gedaan. Veel ruimte en licht,
achteraan op de foto in de hoek
rechts de metaalbewerking, in de
linkerhoek de motorrevisie. 
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Contact met het heden
Het mag uit hobbyisme zijn geboren, Jaap pakt
de zaken wel graag professioneel aan. Daarom
nam hij in de jaren tachtig een autobedrijf
over, een subdealer van Citroën. Hierbij zaten
een werkplaats en spuiterij, die zeer van pas
kwamen bij het restauratiewerk. Dat werk
houdt Jaap graag in eigen hand, zodat hij ook
de kostenplanning en kwaliteit zelf kan bepa-
len.
Hier komen we op een punt waarmee Jaap van
den Broek het gesprek zo’n beetje opende.
Naar zijn stellige mening moeten restauratie-
bedrijven lid zijn van moderne vakverenigin-
gen, zoals Bovag of Focwa. Zelf zit hij in het
bestuur van Focwa. “Een dergelijke erkenning
biedt zowel de klant als de ondernemer zeker-
heid. Er zijn leveringsvoorwaarden, er is garan-
tie, er is een regeling bij geschillen.”
De erkenning garandeert natuurlijk ook een
zekere mate van kwaliteit. Een bedrijf dat zich
bij Bovag of Focwa wil aansluiten zal immers
aan een aantal minimumeisen moeten vol-
doen. Jaap ziet geen enkele reden waarom dat
bij klassiekers anders zou moeten zijn dan bij
moderne auto’s. Hij wil niet alleen kwaliteit le-
veren, maar ook duidelijke afspraken maken
over het te verrichten werk, en het prijskaartje
daarbij. Lang niet vanzelfsprekend bij restaura-
tiewerk, dat vaak lastig vooraf in te schatten is.

Dat leidt dan weer gauw tot gesteggel over af-
gesproken werk en vergoeding. Gebruik van
Bovag- of Focwa-voorwaarden bestrijdt dit
soort onenigheid, waar tegenover Jaap van den
Broek goede afspraken vooraf stelt, met over-
leg als het werk of de kosten anders dan ge-
pland uitpakken.
Hij vindt het ook een goede zaak om moderne
(reparatie)technieken bij te houden. Oude

auto’s moeten niet persé alleen met oude me-
thoden worden onderhouden en gerepareerd.
“Daarom heb ik dat Citroën-autobedrijf gehad,
en ben ik er nu een Profile Tyrecenter bij be-
gonnen, sinds september vorig jaar”, legt Jaap
uit. “Dat loopt boven verwachting, en het le-
vert kennis over hedendaagse autotechniek.
Bovendien rijden mijn klassieker-klanten
meestal voor het dagelijks gebruik in een mo-

Volledige
 restauratie
Sommigen hebben er veel tijd en geld voor
over om ernstig vergane glorie weer tot leven
te wekken. Voor een complete restauratie
wordt aangepakt wil Classic Jaap een zo rea-
listisch mogelijk budget afgeven, om discus-
sies achteraf te voorkomen. Tijdens het werk
hoort de klant meteen als er iets duurder
gaat uitpakken. Met de mogelijkheid desge-
wenst te praten, of er goedkopere oplossin-
gen mogelijk zijn. Eigenlijk het klassieke
principe ‘de klant is koning’. ●

Van een afstandje lijkt het met deze Alvis cabriolet
nog wel mee te vallen. De vorm is intact, al heeft
het koetswerk wel wat gaatjes die er niet horen.

De carrosserie is een lege huls. Een tijdelijke bui-
zenconstructie houdt hem in vorm, terwijl het
echte (afzonderlijke) chassis gerestaureerd wordt.

Na schoonmaak en conservering van het chassis
moet er nog wel het een en ander gelast worden.
Roest heeft al behoorlijk huisgehouden. 

In en om een stelling wachten alle losse delen van
de Alvis op hun beurt, zoals hier de zescilindermo-
tor en voorwielophanging.

Van buiten heeft het pand van Classic Jaap niets
klassieks, het meest valt zijn nieuwe Profile Tyre-
center op. 
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derne auto, het is handig als ze daarmee ook
bij mij terecht kunnen voor onderhoud, APK
en reparaties.”

Gedurfde zijwegen
Hoewel Jaap van den Broek zonder meer lief-
hebber van (vooral oudere) auto’s is, en dol op
klassiekerrally’s, leeft hij dus zeker niet liever
in het verleden. Wel werd na enkele jaren al-
weer het Citroën-autobedrijf van de hand ge-
daan. Maar dat was ook omdat heel andere
bedrijvigheden opkwamen.
Aan het begin van de jaren negentig werd Van
den Broek importeur van een eigentijdse
Franse rariteit. Misschien herinnert u zich nog
de Mega Tjaffer, op de technische basis van een
Citroën AX. De Mega was een bijproduct naast
de Aixam brommobielen, Jaap bedacht er zelf
de typenaam Tjaffer bij voor Nederland. Aan-
drijving en onderstel van de Citroën AX gingen
in een chassis van stalen profielen en plaat-
werk, met daarop een eenvoudige kunststof
carrosserie.
Restauratie en onderhoud van klassiekers bleef
wel centraal. De importschappen kwamen er-
naast, zoals nu de import van wijn en cham-
pagne een apart onderneminkje is naast het
Classic Jaap-bedrijf. Erg lang hebben de import-
schappen niet geduurd, maar daarnaast was er
nog een ijzer in het vuur.

Plots werden klassiekers populair als zaken-
auto. Dat was tenminste nog eens echt apart,
in een smetteloos gerestaureerde klassieker rij-
den. En je ontliep een f linke moot fiscale bij-
telling (op basis van de historische catalogus-
prijs!) vergeleken met nieuwe auto’s. Een aan-
tal klassiekertypen kon er goed mee door voor
dagelijks gebruik, waaronder de comfortabele
Citroën DS. 
Jaap van den Broek aarzelde niet, en zette suc-
cesvol leasing op van door hem gerestaureerde
DS’en. Want goedkoop is een goede gerestau-
reerde auto niet, en het was hem duidelijk dat
zakelijke gebruikers vaak helemaal niet geïnte-
resseerd waren in het bezit van een klassieker.
Ook een tijdelijke mode, maar met modern on-
dernemerschap haalde Jaap van den Broek toch
zijn voordeel uit klassiekers.

Klassiekers vragen ruimte
Het betekende wel dat het restauratiewerk
steeds verder uitbreidde. Daarom nam Jaap het
‘automuseum Deventer’ over, waar de collectie
steeds wisselde doordat de auto’s feitelijk wer-
den verhandeld. Hierbij hoorde een werkplaats
die de ‘museumstukken’ netjes maakte, vooral
daarin was Jaap zeer geïnteresseerd. De eigen
vestiging in Nieuwleusen werd steeds meer een
samenraapsel van gedurige uitbreidingen.
Na de importschappen en klassiekerlease
moest de groei erin blijven. Alleen door de spe-
cialisatie op Franse na-oorlogse klassiekers te
laten vallen kon dat. We treffen bij Classic Jaap
nu dan ook Britse, Italiaanse, Duitse en Ameri-
kaanse merken naast de Franse historie, waar-
van enkele meer dan zeventig jaar oude auto’s.
Groei vroeg ook om een grotere behuizing,

Een lichte en keurige showroom. De ontvangstbalie (niet op de foto) dient
ook voor het Profile Tyrecenter. Net een gewoon autobedrijf, behalve dan dat
daar geen Marcos, BMW Z1 en Alfa Romeo GTV zouden staan.

Naast de verwarmde showroom een koude maar wel gesloten hal, met een
bonte verzameling klassiekers die te koop zijn of op stal staan, deels van Jaap
zelf en deels van klanten.

In de werkplaats wordt een Porsche 356 weer op-
gebouwd, waarvan eerst de carrosserie bijna volle-
dig opnieuw met de hand gemaakt werd. Nu komt

de gerestaureerde techniek er weer onder.
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waaruit het besluit voortkwam tot nieuwbouw
in Dalfsen. Waarbij dus meteen de uitbreiding
met een Profile Tyrecenter opgenomen kon
worden.
De hoofdzaak bij Classic Jaap blijft restauratie
en onderhoud van klassiekers. Met daarbij nu
de preparatie voor avontuurlijke rally’s, pittige
evenementen door vaak afgelegen gebieden.
Van Zuid-Amerika, via Noord-Europa, tot aan
het Verre Oosten worden zulke ritten uitgezet.
Jaap rijdt zelf ook graag, met echtgenote Hans-
je die hem al in zijn hele ondernemende leven
terzijde staat. Handel in klassiekers is bijko-
mend. Allerlei tipgevers dragen aan waar een
interessante auto staat, naast de eigen voorraad
staan heel wat auto’s die klanten aanbieden bij
Classic Jaap in consignatie.
Daarom moest er wel een keurige, verwarmde
showroom komen, met een onverwarmde
ruimte erbij om meer auto’s te kunnen bergen.
Hierachter liggen de werkplaatsen, verdeeld in
een technische werkplaats en een restauratie-
werkplaats voor de klassiekers, met in het eind
van het gebouw een kleinere werkplaats voor
de banden, modern onderhoud en APK-beurten.
Vooral grootte is belangrijk voor de klassieker-
werkplaatsen, zegt Jaap. “Zeker vooroorlogse
auto’s vragen nogal eens veel ruimte. Boven-
dien moet bij demontage alles keurig op een rij-
tje weggelegd kunnen worden, we hebben grote
werktafels nodig. Heel vaak is er geen techni-
sche handleiding om te kijken hoe alles in el-
kaar heeft gezeten, dus daar moet je op letten
bij het uit elkaar halen.”

Oude technieken
Onderdeel van de restauratiewerkplaats is een
spuiterij met vergunning om de klassieke niet-
watergedragen lakken te verwerken. Compleet

Bijzondere exemplaren
Je kunt het haast zo gek niet verzinnen, of
het gaat bij Classic Jaap door de handen. Het
begon met specialisme in Franse na-oorlogse
klassiekers. Maar door de vraag, groeiende
ervaring in restauraties, en om een bredere
klantenkring te trekken is het merkspecia-
lisme verdwenen. Ook zijn niet alleen na-oor-
logse klassiekers welkom, het meestal veel
moeilijker werk aan vooroorlogse auto’s
wordt eveneens aangepakt. Zo maak je in
Dalfsen nu kans op heel wat uitzonderlijke
ontmoetingen. ●

Zonder twijfel de meest bijzondere exemplaren bij
Classic Jaap zijn de uiterst ondernemende Jaap van
den Broek zelf, en zijn als volledige co-equipier
meewerkende echtgenote Hansje.

Wat is dít dan?? Een Franse amfibische Hobbycar,
technisch gebaseerd op een Citroën Xantia (1.9
Turbo D). Een stuk of zestig van gebouwd, begin
van de jaren negentig. Jaap van den Broek impor-
teerde ze, hield er zelf geen over, maar wist later
deze op de kop te tikken.

Zoekt u iets uitzonderlijks, dan is de Citroën Che-
nille half-rupsauto misschien wat voor u. Via tipge-
vers komt Classic Jaap dit soort rariteiten op het
spoor, des te zeldzamer omdat de expeditievoertui-
gen met Kégresse-rupsbanden zelden liefdevol ver-
troeteld werden.

Zulke vooroorlogse sport/racewagens tref je ook
niet elke dag: een Riley (achtergrond) krijgt nieuw
plaatwerk, de Talbot is gerestaureerd.

Een klant van bijzondere pluimage rijdt al dik der-
tig jaar dagelijks in deze rond vijftig jaar oude
Peugeot 203, die hij vooral níet gerestaureerd wil
hebben. Classic Jaap zorgt voor het noodzakelijk
technisch onderhoud. Er moet nu toch wel weer
een nieuwe bodem in…

Deze 1955 Chrysler New
Yorker is bepaald geen
schoonheid. Maar hij
doorstond wél de Car-
rera Panamericana klas-
siekerrally, dankzij de
technische preparatie
van Classic Jaap. Daarom
bekroond als Focwa 
Autorestauratiebedrijf
van het jaar 2009, cate-
gorie techniek.
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met extra grote spuitcabine waarin ook vetera-
nen met het formaat van een kleine vrachtwa-
gen passen. Er kan met moderne lak gewerkt
worden, maar de voorraad RM-lakken is op
klassiek spuitwerk gericht.
Bij Classic Jaap wordt ook nog echt plaatwerk
gemaakt, met de hand. Meestal om vergaan
oud plaatwerk te repareren, soms ter vervan-
ging van carrosseriedelen die er helemaal niet
meer zijn. Er zijn tien man in dienst, waar
nodig hebben die elkaar opgeleid in de fijne
kneepjes van het restauratievak. Ook liefheb-
bers, want er gaat bijna nooit iemand weg, zegt
Jaap.
Naast de restauratiehal ligt het magazijn, zicht-
baar een trots van onderdeleninkoper ‘Classic’
Jaap. Bij gelegenheid koopt hij nog steeds oude
voorraden op. Zo zien we naast gebruikte delen
ook bakken vol oude delen nieuw in doos. Wel
voornamelijk van Franse merken. Maar Jaap
trekt ook een bak vol nieuwe glaasjes voor ach-
terlichten, knipperlichten en stadslichten uit
het rek die ooit bij heel veel merken gangbaar
waren.

Goedkoop blijkt duurkoop…
In de technische hal zijn hoeken ingericht voor
revisie en metaalbewerking, maar het ideaal is
om er nog een echt revisiebedrijf bij te nemen.
“Dat komt er”, verzekert Jaap ons al. Past bij
het streven naar kwaliteit uit eigen hand, hoge
kwaliteit. Omdat hij niet tevreden was over uit-
besteed spuitwerk nam Jaap ooit de Citroën-ga-
rage met spuiterij over, en hij sloot zich aan bij

Focwa om de ontwikkelingen in het schadeher-
stel te blijven volgen.
Voorbeelden hoe het niet moet staan bij de
hand, ze komen bij Classic Jaap om alsnog goed
gerestaureerd te worden. “Hier, deze Ameri-
kaan, goedkoop gerestaureerd in Polen. Je ziet
zo dat de lak helemaal niet strak is. Allerlei
sierstrips zijn verdwenen, niet meer teruggezet.
Kijk, het spant waarin het motorkapslot moet
vallen is weg. Geen idee hoe de eigenaar die
motorkap nog open krijgt.”
Op de brug staat een voor het oog smetteloze
Ford Mustang. “Gekocht op een bekende vei-
ling. De nieuwe eigenaar klaagde dat de achter-
wielen aanliepen in de wielkasten. Wij kijken,
blijkt het frame waaraan de bladveren van de
achteras zitten rot. In bochten ging de hele as
opzij, en dan liepen de wielen aan. Komt bo-
venop de veilingprijs nog eens 13.000 Euro om
het chassis te repareren.”

Zeker in verband met de rallypreparatie weet
men bij Classic Jaap het nodige van chassis. 
“Je kunt wel de vering verzwaren, maar daar is
de bevestiging lang niet altijd op berekend.
Deze Peugeot 404 heeft alleen verzwaarde
schokdempers, zonder problemen is er een hele
Alpenrally mee gereden.”
Verderop staat een blinkende Jaguar Mk II. “De
eigenaar wil er allerlei moderne voorzieningen
in. Nu moest er ook getint glas komen. Bestond
helemaal nog niet in die tijd! Maar als de klant
dat wil, natuurlijk zetten we er gekleurde rui-
ten in.”
Zo kom je bij het nieuwe Classic Jaap in Dalfsen
de meest uiteenlopende auto’s en klanten te-
gen. Dat maakt het alleen maar interessanter,
zoals ook de tegenstelling van oude auto’s in
een nieuw gebouw, met daarnaast een snelser-
vicestation geen verstoorde indruk wekt. De to-
taalindruk is juist eenduidig: netjes, goed gere-
geld, professionele kwaliteit. ●

Peter Fokker

Rijen radiateurs van allerlei soorten, en zo nog stel-
lingen vol met klassiekeronderdelen. Hiermee be-
gon Jaap van den Broek, voorraden oude onderde-
len opkopen die nieuw niet meer gemaakt worden.

De motorrevisie moet nog grootscha-
liger in een apart bedrijf onderge-
bracht worden. Het blijft wel een
eigen specialisme, want de oude
techniek bevat vaak heel andere ma-
terialen en constructies dan het mo-
derne revisiebedrijf ontmoet.

“Vooral veel ruimte”, noemt Jaap als
het speciale dat bij werk aan klassie-
kers nodig is. Ruimte om alles op een
rijtje neer te leggen, zodat je weet
waar het gezeten heeft, en niets kwijt
raakt. Als je geluk hebt is er nog een
oud werkplaatsboek, waarin je kunt
zien hoe de machinerie in elkaar zit,
en welk onderhoud is vereist.

Ook klassiek spuiten, met cellulose lakken, be-
hoort tot de vaardigheden bij Classic Jaap. Met een
extra grote spuitcabine erbij, want vooral echt
oude auto’s willen nogal eens véél groter zijn dan
moderne modellen.

Foto’s: Jan Lieftink
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