Als tienjarige zag Jan Alsemgeest voor het eerst in Loosduìnen een
Ford Mustang rijden. Sindsdien is hij idolaat van deze Amerikaan met
'Muscle power'. "Natuurhjk komt mijn vrouw op de eerste plaats, maar
deze Fastback uitvoering uit 1967 is een goede tweede."
Alsemgeest houdt zich als pro.¡ectleider anti-diefstal systemen bij TNO
lndustrie en Techniek bezig met het testen van sloten voor fìetsen,
motoren, scooters en andere mechanische beveiligingen. Hij bekent
een techneut in hart en nieren te zijn.
"Toen ik 18 was kwam ik in contact met een raceteam uit poeldijk dat
regelmatig met een Ford Mustang uit 1g67 in Baarlo en Gendt meedeed aan speedway wedstrijden. lk werd monteur van dat team en kon
mij geen mooiere hobby wensen. Maar ik voelde mij pas echt een held
toen ik in 1979 zelf een Mustang uit bouwjaar 1g65 kocht. Een eenvoudige 6-cilinder. Die heeft na een aantal jaren gebruik uiteindelijk 13
jaar in een schuur gestaan, waarna bleek dat oude liefde wel degelijk
kan roesten. Jaren na de verkoop van deze auto kwamen de gevoelens van spijt bovendrijven. Na aandringen van mijn vrouw besloot ik
dat 'the American dream' nu maar eens werkelijkheid moest worden.

Dit exemplaar stond in 1999 bij iemand in een loods op vier bokken.
Na er een dikke laag stof van te hebben afgeveegd wist ik het zeker:
dit wordt hem! Zonder een proefrit te maken of zelfs de motor te starten
heb ik hem bijna blindelings gekocht en een week later ter plekke

lopend gemaakt. Het rijden is voor mij geen doel op zich. Het leukste is
het sleutelen en de wagen technisch op een hoger niveau brengen met
behoud van de originaliteit. Verder beleef ik evenveel plezier aan het
verzamelen van alle speciale onderdelen. Onder de kap ligt een 4,8
liter V8, goed voor 280 pk. Het is echt prachtig om te zien hoe die
motor is opgebouwd. D¡t type auto figureerde destijds niet voor niets in
de cultfilm Bullitt van Steve Mc Queen, waarbij de Mustang het stevig te
verduren kreeg tijdens wilde achtervolgingsscènes door de straten van
San Francisco. lk ben nu bezig het originele blok te reviseren en te
tunen. Daarom ligt er nu t¡del¡k een vervangende motor in het vooronder. Als dit karwei klaar is levert de Mustang als het mee zit zo'n 330
pk. Dat zou voldoende moeten zijn om, althans op papie¡ in de voetsporen van Steve Mc Queen te kunnen treden", zegt hij met een brede
glimlach.

Gem¡ddelde autoprü zen verdep gedaald
De gemiddelde aanschafprijs van nieuwe personenauto,s is in de eerste
helft van dit jaar gedaald tot onder de 22.O00 euro. Dat is bijna 6 procent

lager dan het gemiddelde prijsniveau over heel 2009 dat uitkwam op
23.251euro, zo blijkt uit de RDC Market Monitor.
Sinds 2002 is de gemiddelde aanschafprijs in Nederland met ruim 3.200 euro
gedaald en bevindt zich nu op het niveau
van 2003.

Mede door de fiscale stimuleringsmaatregeien zijn consumenten de laatste jaren
steeds kleinere, zuir:jgere en dus goedkopere auto's gaan rijden. Het aandeel
van het A en B-segment in de verkopen is
inmiddels opgelopen tot 46 procent. Een
auto in het A-segment kost bijvoorbeeld
gemiddeld 9.357 euro en een exemplaar
in het B-segment 75.071 euro. Daamaast
werden auto's over de hele linie goed-

koper vanwege de BPM-afbouw,
waarmee in 2008 is gestart. Naar verwachting zal de daling zich de komende maanden nog voortzetten aangezien het gemiddelde prijsniveau
over het algemeen in de trveede helft
van het jaar lager ligt.

Consumenten blijven
kleinere autok kopen.

