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EEN NIEUW OTOLID STELT ZICH VOOR  

Ik had op een doordeweekse avond afgesproken bij autobedrijf 

de Leest waar ons nieuwe lid Ad Dekkers technisch specialist is. 

Hier werkt Ad In de avonduren aan zijn “oldtimer”. Al snel wordt 

me duidelijk dat Ad, 28 jaar, een welkome vernieuwing  is van 

onze club. Hij is niet alleen onze jongste maar ook zijn oldtimer 

is voor onze begrippen erg jong.  Ad vertelt met grote trots en 

passie over zijn Honda CRX uit 1990, waar hij al 6 jaar lang vele 

avonden aan werkt. Oorspronkelijk was het een sloopauto met 

schade en een gat in het motorblok. Ad is blij dat hij de mogelijk-

heid krijgt om bij zijn baas aan zijn auto te werken. Ad heeft dan 

ook werkelijk alles zelf aangepakt, mede door zijn opleiding auto

-elektronica en al zijn vervolg opleidingen als mechanisch auto-

monteur is geen klus hem te dol. De carrosserie is door-gelast 

(dorpels en kokers), spatbordverbreders, skirts en spoiler maar 

ook de motorkap aanpassing deed hij zelf. Zoals ook het gehele 

frontje, de deurklinken zijn verwijderd; de deuren gaan open 

middels een schakelaar in de spiegel, een heel leuk detail. Alle 

lampen zowel exterieur dan wel interieur zijn vervangen door 

LED’s.  De auto is verlaagd en heeft verschillende gewicht bespa-

rende modificaties, de stoelen, stuur en carrosserie versteviging 

komen uit de racewereld.  De motor heeft zuigers uit de motor-

fiets branche waardoor de toerenbegrenzing van 9000 naar 

maar liefst 11.000 rpm gaat! Stralend verteld Ad dat zijn ruim 

800kg zware auto met 234 pk rap bij het stoplicht weg is! Nou 

dat willen we wel geloven. Of Ad echt wil gaan racen is nog niet 

zeker; hij is er veel te zuinig op en zou het doodzonde vinden als 

er een krasje op komt (die horen we vaker).  

Ad woont samen met Doortje in Oirschot en heeft ook nog een 

Kadett uit ’76 waar hij regelmatig in rijdt. Naast de OTO is hij ook 

lid van Automaxx: een landelijke autoclub die zich vooral richt 

op tuning en racen. Ad verwacht in onze club een gezellig sa-

menzijn te vinden onder autofanaten en daarnaast wil hij zich 

ook graag aanbieden als hulp en technische steun bij auto pro- 

  

jecten zoals bv motor revisies, altijd fijn om te weten.   

Wat is je droom auto?  Ad: een zelfde CRX maar dan nog extremer in alle 

opzichten!  Pizza of stamppot? Ad:  Pizza,  Friet of Chinees?  Ad: Friet 

Op mijn vraag wanneer Ad te zien is op de weg in Oirschot met zijn CRX 

zegt hij maart/april 2015. Nou jullie zijn gewaarschuwd. 
 

             - De OTO redactie-  


