
Op naar 
het miljOen!
Auto’s (en hun baasjes) die niet van ophouden weten

kilometervreters 
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Wat is jouw 
record?
Heb jij ook een auto die niet van 
ophouden weet? Mail een foto van 
je auto + kilometerstand naar 
kampioen@anwb.nl o.v.v. ‘km-vreter’. 
De auto met de meeste kilometers 
komt in de Kampioen.

kilometervreters 

71Jan Dikshoorn (80), Delft
Beroep: gepensioneerd, koerier
Rijdt: Mazda 323 Fastbreak 2.0 DITD
Bouwjaar: 1997
Kilometerstand: 685.459

“Het was liefde op het eerste gezicht. ik was bij toeval bij een autobedrijf en 

daar stond ‘ie. een turbodiesel, net ingereden met zijn 63.000 km. een paar 

dagen later heb ik de Mazda gekocht. De ventilator heb ik er later zelf 

ingebouwd voor de warme dagen. Vroeger reed ik 100.000 km per jaar, nu 

‘nog maar’ 50.000 km. De teller van de Mazda staat inmiddels op 685.000 

en hij loopt nog als een kieviet. Hij sleurt probleemloos mijn carvan de 

alpen over! Misschien zegt het iets over mijn rijstijl, maar de koppeling is 

nooit vervangen. De motor is nooit open geweest en de originele dynamo 

en startmotor doen nog elke dag trouwe dienst. remcilinders, hoofd-

remcilinder en de complete achterremmen: nog nooit vervangen. De 

distributieriem heb ik altijd op tijd laten doen. nee, ik heb nooit overwogen 

de Mazda weg te doen. Zelfs niet als ik een keer aan de beurt ben met 

€ 1000,- aan reparatiekosten. Misschien is hij niet eens meer zoveel waard, 

maar voor die centen heb ik nog geen andere. en vind maar weer zo’n 

goeie auto! Helaas wordt de 323 niet meer gemaakt. ik denk niet dat ik dit 

met een ander merk zou kunnen, niet met een opel en zeker niet met een 

renault. Maar de chauffeur is volgens mij het meest bepalend. rustig rijden 

en, heel simpel, uithoudingsvermogen. Dan doe je lang met je spullen.”

Peter van Hemert (39), Nieuwaal
Beroep: werkt bij Defensie
Rijdt: Opel Corsa 1.4 Eco op LPG
Bouwjaar: 1996
Kilometerstand: 580.216 km

“Mijn opel Corsa eco heb ik in 1996 nieuw gekocht. na twee maanden 

heb ik er lPg in laten bouwen omdat dat met mijn kilometrage financieel 

het gunstigst was. ik was helemaal niet van plan om de auto op te rijden, 

maar toen ik na twee jaar ging kijken voor een nieuwe, viel de inruilprijs mij 

erg tegen. ik dacht: ‘Het is mij best, ik rij gewoon door totdat hij stop zegt.’ 

en dat houden we allebei tot op de dag van vandaag vol. 

Het geheim? Dat is de optelsom van: een goede auto, het juiste gebruik en 

goed en regelmatig onderhoud. en een beetje geluk, natuurlijk. Het 

onderhoud wordt altijd door dezelfde monteur gedaan. Volgens hem kan 

de Corsa het miljoen wel halen. De vraag is of de carrosserie het ook zo 

lang volhoudt, want roesten doet ‘ie wel. De reparatiekosten vallen mee. De 

koppakking heb ik nu drie keer laten vervangen. Dat kost dan even geld, 

maar voor de rest is het hoofdzakelijk normaal onderhoud: slijtagedelen als 

uitlaat, remmen en banden, distributieriem. Binnenkort begin ik aan de 

tiende. De dynamo is één keer vervangen, maar de koppeling en versnel-

lingsbak zijn origineel, net als de kleppen en de cilinderkop. Bij een dure 

reparatie vraag ik me wel af hoe lang ik nog door moet rijden, maar het 

wordt ook een beetje een sport. en: ik ben gewoon veel goedkoper uit!” 

Alexander van den Berg (69), Den Haag
Beroep: econoom
Rijdt: Mercedes-Benz W-123, 300D (uit 1977)
Kilometerstand: 973.701 km

“Deze Mercedes 300D heb ik in 1977 taxfree bij Daimler-Benz gekocht 

in são Paulo, Brazilië, waar ik op dat moment woonde en werkte. Hij is 

alleen nooit in Brazilië geweest. Begin 1978 is de auto aan mij afgele-

verd bij de fabriek in Duitsland en sinds 1982 staat hij op nederlands 

kenteken. ik gebruik de ‘oude Dame’, zoals ik haar liefkozend noem, 

vrijwel dagelijks. Haar hele leven heeft ze gemiddeld 80 kilometer per 

dag gereden en momenteel staat de teller op ruim 973.000! 

De eerste motor ging 400.000 km mee. Het einde van die motor was 

ook mijn eerste en enige pechgeval. Het was winter (1989) en de motor 

wilde niet aanslaan. De Wegenwacht heeft de auto nog aan de praat 

gekregen, maar de motor was op. ik heb er toen een fabrieksnieuwe in 

laten zetten. Maar de grootste investering was de volledige restauratie 

van de carrosserie in ‘98: € 16.000,-! economisch gezien nauwelijks 

verantwoord. Maar de fiscus droeg een steentje bij, want de auto staat 

op mijn vennootschap. grootste kostenpost is de brandstof. Hij heeft 

inmiddels dik 90.000 liter diesel verbruikt. Toen ik de auto kocht, had ik 

nooit het idee om daar mijn halve leven mee te rijden, maar het is zo 

gegroeid. Zoals dat ook in de liefde kan gaan. De auto is dermate 

betrouwbaar, dat moet je belonen. Dus ik zeg: op naar het miljoen!”

‘De ventilator heb ik 
voor de warme dagen’

‘Het is  
een beetje een sport’

‘Ik noem haar liefkozend Oude Dame’

580.216 km

973.701 km

685.459 km


