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Dreigt jouw vrouw ook met eenzijdige ontbinding van je huwelijk als je haar vertelt 
dat je zojuist een blauwe Chevrolet Caprice met zwaaibalk hebt gekocht? Nou, of het 
goed of slecht nieuws is weet ik niet, maar Ed Wijdeven in Oirschot heeft er eentje 
voor je staan! Een bijzondere flashback naar het Amerika van de eighties.

Tekst en foto’s Robbert Moree

Ik heb de Caprice buitengezet, had Ed Wijdeven, de verkoper van de 
Chevrolet Caprice Classic Station wagon me verteld. Ik moest dus op 
zoek naar een eerste visueel contact met een helblauw Amerikaans mon-
ster met oranje zwaailichten op het dak. Je weet wel, uit de tijd dat ’size 
did matter’ en de CO2 uitstoot nog niet. Daar staat ze: uitdagend, mas-
sief, maar ook uitnodigend voor een stap terug in de tijd. Wijdeven heeft 
altijd iets met Amerikanen gehad en vanaf z’n veertiende aan auto’s en 
motoren gesleuteld. “Na een loopbaan bij DAF en VDL ben ik vijftien jaar 
verpleegkundige in de gehandicaptenzorg geweest. Ik mistte het sleute-
len en handelen in auto’s te veel en begon voor mezelf een garagebedrijf. 
Naast mijn Dodge pick up heb ik deze Caprice de afgelopen drie jaar zelf 
gereden.”

LIJKWAGEN
De Caprice begon zijn leven in 1993 als lijkwagen in witte uitvoering voor 

Surfin USA

Chevrolet Caprice Classic 5.7 V-8 Stationwagon (1993)

Prijs €4450,-

Mijlen 98994 

Waar Wijdeven auto’s, Oirschot

 Ed Wijdeven: 06-25046898

Plussen Lekker opvallend, geen roestproblemen

 Surfplank moeiteloos achterin, lekkere V8 grom

Minnen Nogal opvallend, flink parkeervak vereist,

 kolk in de tank

de mensen 
die niet in het 
zwart begra-
ven wilden 
worden. De vori-
ge eigenaar kocht 
‘m op en wilde er 
een ratlook wagon 
van maken. Hij spoot de auto lichtblauw, schuurde sommige plekken 
door en verfde die plekken morsig met oranje verf, zodat de auto er uit 
ziet als een roestbak. Dat is echter schijn. De carrosserie is vrijwel roest-
vrij, aan de onderkant is er wat vliegroest te zien. Toen hij de Yank kocht, 
heeft Wijdeven er nog een achterbank in gezet, zodat het nu een echte vijf 
persoons wagon is. De Chevy heeft alle potentie om er een surfin’ USA-
cruiser van te maken. En als er een lijkkist van 2.20 meter achterin kan, 

Nb De getoonde auto kan inmiddels zijn verkocht!
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Gezien & gereden CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 5.7 V-8

past er ook prima een sub of een surfplank in. Misschien wat surfstickers 
er op en er verder weinig aan doen. Door de voorbank die geschikt is voor 
drie personen, kun je dus makkelijk met drie surfplanken achterin met z’n 
drieën naar het strand of water.

MURMELENDE V8
De zacht murmelende V8 levert als je hem op z’n staart trap een heerlijke 
grom en tovert dan 179 pk tevoorschijn, waarmee de 2124 kilo wegende 
mastodont toch nog redelijk van z’n plek komt. Rechtuit is hard rijden 

geen probleem. De ouderwetse Amerikaanse comfortabele wegligging 
leent zich minden voor het ruige bochtenwerk. Maar waarom zou je? 
Deze auto is gemaakt voor onthaasten, voor cruisen met je arm lekker uit 
je zijraam. Pamela Anderson naast je en het vooruitzicht van een lekker 
dagje surfen. Wijdeven levert de auto met een APK tot en met oktober 
2021. Hij heeft er een nieuwe radiateur en een nieuwe waterpomp ingezet. 
De airco is met een ombouwsetje naar R134A omgebouwd. De nieuwe 
eigenaar, waarschijnlijk iemand die niet anoniem door het leven wil gaan, 
heeft met deze auto een mooie tijdmachine. 
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