
‘ PORSCHE 
ZIT IN MIJN 
HART’

Peter van den Berg - Van den Berg Car Classic

Van je hobby je werk maken. Doen waar je hart ligt. Vorig jaar besloot 
Peter van den Berg om die stap te maken, maar zijn liefde voor 
Porsches bestaat al veel langer. “Als kind vloog ik al op als ik 
een 911 voorbij hoorde komen!” 
TEKST PERRY SNIJDERS FOTOGRAFIE MAURICE B KLOOTS, FOTOTRENDS.NL, JOOST FRANKEN
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Niets wees erop dat Peter van den Berg 
een loopbaan in de Porsches tegemoet 
zou gaan. “Het leren trok me niet zo, 

dus ik kwam in het bedrijf van mijn vader terecht. Hij 
had me al gewaarschuwd dat dat zou gebeuren. Wat 
voor bedrijf dat was? Een straat- en grondwerkbedrijf. 
Daar leerde ik wat werken was, en ik werd er een 
grote vent. Voordat ik er begon was ik een getailleerde 
spijker, maar daar kweekte ik wel spieren. Het geld 
dat ik ermee verdiende, zette ik apart. Ik droomde 
immers al jaren van een Porsche 911. Op een gegeven 
moment had ik ‘m gevonden, een SC, maar daar stak 
mijn vader een stokje voor. Hij was bang dat het hem 
klanten zou kosten als het zoontje van de baas in een 
Porsche zou rijden. Toen ik 25 was, moest ik met het 
werk stoppen. Door een ongeluk met een jetski kon ik 
het niet meer. Jammer, want ik had er inmiddels echt 
plezier in gekregen. Maar toen diende zich wel een 

probleem aan, namelijk wat ik dán moest gaan doen.” 
Hoewel Van den Berg als kind al idolaat van auto's 
was, moest er een buurvrouw aan te pas komen om de 
oplossing aan te dragen. “Als kind vloog ik al naar het 
raam toe als ik een 911 hoorde. Mijn ouders hadden 
weinig met auto’s, dus waar het vandaan kwam moet 
je me niet vragen, maar dat typische boxergeluid her-
kende ik uit duizenden. Ik wist al héél lang dat er ooit 
zo’n auto moest komen. Maar ‘iets’ met auto’s gaan 
doen had ik nog nooit overwogen en van de IVA had 
ik zelfs nog nooit gehoord — tot er een buurvrouw bij 
mijn moeder op de thee kwam en vertelde over een 
neefje dat op de autoschool in Driebergen studeerde.” 

Wild ding
Aangenomen worden op die opleiding was (en is) ech-
ter niet vanzelfsprekend. “Ik belde er in de vakantie 
naar toe en kreeg gelijk directeur Voogd aan de lijn. 

Op basis van ons telefoongesprek 
nodigde hij me uit en toen ik er was 
moest ik direct de toelatingstest 
doen. Dat ging goed, maar toch zei 
hij me dat ik een jaar geduld moest 
hebben, omdat er geen plek meer 
was. Omdat ik al 25 was, drong ik 
erop aan dat hij me op de reservelijst 
zou zetten. Niet onverstandig, bleek 

later, want op mijn eerste werkdag 
na de vakantie kreeg ik al telefoon: 
ik mocht komen.” 
Dat hij niet meer in het bedrijf van 
zijn vader werkte, betekende boven-
dien dat hij een droom kon verwe-
zenlijken: hij kocht een Porsche. 
Een RUF 911 SC/R 3.2 uit 1978, om 
precies te zijn. “Dat was echt een 
wild ding, met andere zuigers, een 
sperdifferentieel en nog veel meer 
aanpassingen. Dat maakte hem bijna 
net zo snel als een Turbo uit die 
tijd. Door die auto heb ik bovendien 
de 911 door en door leren kennen. 

DOOR DIE AUTO HEB 
IK BOVENDIEN DE 911 
DOOR EN DOOR LEREN 
KENNEN. 
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Niet alleen qua rijden, maar ook de tech-
niek, want ik heb hem helemaal uit elkaar 
gehaald.” 
De opleiding in Driebergen wakkerde de 
handelsgeest bij Van den Berg aan, vertelt 
hij. “Ik vond het leuk om nu en dan een auto 
te kopen, er een tijdje in te rijden en die auto 
dan weer te verkopen. Als het even kon met 
een beetje winst natuurlijk, want anders 
werd het wel erg kostbaar om regelmatig een 
paar maanden met een auto te rijden. Meestal 
waren dat 911’s, want dat is voor mij echt dé 
Porsche. Al was mijn tweede Porsche, na die 
RUF, een 928. Een S, met handbak, ik vind 
dat nog steeds een fantastische auto.” 
Toch ging hij na het afronden van de 
opleiding in Driebergen werk doen dat 
maar zijdelings met auto’s te maken had. 

“Het lokale bandenbedrijf, waar ik als klant 
weleens kwam, vroeg of ik daar als verte-
genwoordiger aan de slag wilde. Daar heb ik 
23 jaar gewerkt en het was fantastisch, want 
ik kreeg er alle vrijheid — bijna als een soort 
ondernemer in loondienst. Van een klein 
bedrijfje werd het echt een serieus bedrijf. In 
de tussentijd was ik echter doorgegaan met 
regelmatig een Porsche 911 te kopen en weer 
te verkopen. Toen het bandenbedrijf een 
nieuwe eigenaar kreeg, besloot ik mijn hart 
te volgen en voor mezelf te beginnen met de 
in- en verkoop van Porsches.” 

Gemak
In eerste instantie werd dat bedrijf gewoon gerund 
vanaf de keukentafel, maar al snel ontstond het 
plan om de zaken wat professioneler aan te pakken: 
Van den Berg, geboren en getogen in de Hoeksche 
Waard, kocht een pand in Strijen (onder de rook van 
Rotterdam) en richtte het naar eigen smaak in. “Ik 
heb bewust gekozen voor een zeer toegankelijke 
locatie, waar mijn klanten zich op hun gemak voe-
len. Je hebt mensen die graag in grote showrooms 
komen waar ze uit 30 auto’s kunnen kiezen, je hebt 
ook mensen die zich beter op hun gemak voelen 
als het allemaal wat kleinschaliger is. Ik vind het 
belangrijk dat er een fijne ambiance en uitnodigende 
sfeer zijn. Natuurlijk moeten de auto’s goed zijn, 
maar je moet ook het gevoel hebben dat de koffie 
voor je klaar staat.” 
De auto’s die je binnen aantreft, zijn vrijwel zonder 
uitzondering 911’s. “Ik heb nu ook een 914 en een 
944 Turbo, maar daar wil ik geen gewoonte van 

maken. Als je een 911 goed inkoopt, is er ruimte om 
nog wat te verbeteren. Als je iets aan een 944 doet, 
ga je al snel richting een verkoopprijs waardoor hij 
onverkoopbaar wordt. Daarom richt ik me met name 
op 911’s, meestal van de generaties F tot en met 993. 
Daarbij heb ik een speciale voorliefde voor de 2.7’s, 
de 3.0’s en de 3.2’s, de auto’s uit mijn jeugd. Daar 
haal ik de meeste genoegdoening uit.” 
Daarbij is Van den Berg behoorlijk kritisch als hij 
auto’s inkoopt. “Het is bij mij begonnen als hobby, 
met auto’s die ik voor mezelf kocht. Dan wil je 
natuurlijk een goede auto. Zo ben ik een ontzettende 
nadenfreak. Als de naden niet kloppen, of het nou 
van de deuren is, van de motorkap of van een las, 
is dat vaak al een teken dat er iets niet klopt. Nu 
Van den Berg Car Classics een bedrijf is geworden, 
bekijk ik de auto’s nog steeds op dezelfde manier. 
Daarbij heb ik nog een hele waslijst aan criteria. 
Alleen als de optelsom hoog genoeg uitkomt, geef ik 
er een klap op.” 

EEN S, MET HANDBAK, IK 
VIND DAT NOG STEEDS 
EEN FANTASTISCHE AUTO.
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Bijzondere kleuren
Dat wil niet zeggen dat iedere auto al perfect moet zijn 
als hij bij Van den Berg voor het eerst over de drempel 
komt. “We restaureren ook. Niet hier, maar in samen-
werking met specialisten die ik al jaren ken, waaronder 
een Porsche-specialist die precies dezelfde taal spreekt 
als ik. Net als mijn plaatwerker en spuiter is hij een 
echte vakidioot van de oude stempel. Bij zo’n restauratie 
maken we ook een fotoboek, zodat het voor de klant 
altijd volkomen helder en transparant is wat er met de 
auto gebeurd is.” 
Bij die restauraties hecht Van den Berg veel waarde 
aan originaliteit, maar ook daar zijn uitzonderingen 
op. “Ik houd ontzettend van bijzondere kleuren, daar 

zoek ik echt naar. Soms doen we het spuitwerk beter 
dan Porsche het destijds zelf deed. Zo werden sommige 
kleuren origineel zonder blanke lak geleverd. Bij ons 
zitten er soms wel drie lagen blanke lak op. Daarnaast 
zijn er de speciale projecten, waarbij we de originaliteit 
een beetje loslaten — de Singer-achtige specials. Zo 
heb ik onlangs een project afgerond waar ik al mijn 
creativiteit op los heb gelaten, om te laten zien wat er al-
lemaal mogelijk is op het gebied van aanpassingen. Op 
de kleur van die auto ben ik trouwens totáál verliefd: 
Coppa Florio Blau. Maar ook bij zo’n project gebruik ik 
het liefst alléén maar originele Porsche-onderdelen. Bij 
de auto’s die in originele staat blijven, is dat niet eens 
een vraag: daar gebruiken we die zonder uitzondering.” 

Uit de verhalen van Van den Berg 
spreekt de liefde voor het merk 
Porsche. Met de huidige populariteit 
van het merk en de klassieke 911 in 
het bijzonder, schieten de specialisten 
echter als paddenstoelen uit de grond. 
Tijd dus voor dé vraag: waarom zou 
je nou juist naar Van den Berg moeten 
gaan? “In de eerste plaats omdat ik 
vooral een liefhebber ben. Dan is de 
sfeer toch al anders dan bij iemand 
die een bedrijf begonnen is omdat 
911’s nu in de mode zijn. In de tweede 
plaats heb ik een eenmanszaak, 

waardoor de overheadkosten laag 
zijn. Dat vertaalt zich vaak in de prijs 
van de auto. Maar misschien wel het 
belangrijkste is dat ik niet van de 
snelle handel ben. Ik heb te veel pas-
sie voor het merk om snel mijn slag te 
slaan en daarna als eendagsvlieg weer 
gauw de markt te verlaten. Daardoor 
zie ik nu al dat zich een vaste klan-
tenkring vormt, die ook herhalings-
aankopen doet en zoekopdrachten 
uitzet. Dat is fijn, maar ik wil het wel 
beheersbaar houden, want de kwali-
teit en service staan voorop.”

Meer informatie via: 
www.vandenbergcarclassic.nl

IK BEN NIET VAN DE 
SNELLE HANDEL
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