
Ik ben benieuwd naar  
jouw avontuur:
info@chrome.nl| 0628228098
Eric van der Maarel

Al jaren beleef ik, Eric van der Maarel, eigenaar van Chrome, het 
grootste plezier aan het kopen van oldtimers in het buitenland. 
Het zoeken, onderhandelen, testrijden en ophalen is steeds  
opnieuw een avontuur. ‘Mag ik mee?’, hoor ik vaak. En dat  
bracht mij op het volgende idee: Avontuur op maat. 
Jouw avontuur, en ik help je op weg.

Gewoon doen 
Een oude Braziliaan zei ooit tegen mij:  
Een slang die niet beweegt vangt geen 
muizen. En zeg eens eerlijk, hoelang heb jij 
al niet ‘bewogen’? Waarom zou jij dingen 
uitstellen als je nu, deze maand, dit jaar al 
in de gelegenheid bent om avonturen te 
beleven, waarover je later bij een haard-
vuur nog lang kunt napraten. 

Een voorbeeld
Al jaren kijk je om als er een klein oud 
landrovertje langs komt tuffen. Zo’n kort 
ding uit de jaren zestig in het lichtblauw 
of beige. Je droomt ervan om ooit zelf zo’n 
schattig autootje te bezitten. Ooit. Besef 
dan dat het traject naar aanschaf toe  
minstens zo leuk is als het bezit. Zoals de 
Engelsen zeggen; ‘the fun is in the finding!’ 
Het autootje vinden, ergens in de UK, is al  
een feest maar nog leuker is het om ‘m zelf,  
met wat vrienden, op te gaan halen. Hoe? 
Nou, gewoon over de weg. En op elke hoek  
zit daar wel een garage waar een oude 
monteur zijn hele leven lang aan land
rovertjes heeft gewerkt, bij pech komt dat 
ook wel goed. Het avontuur is geboren.

Doe het zelf
Organiseer voor/met vrienden een rally.  
In dit voorbeeld organiseer je een vier
daagse rally naar Kent, UK. De trajecten 
zijn door ons voorgereden en uitgewerkt. 
Routeboeken en uitleg liggen klaar. Aan  
jou om teams in te laten schrijven en het 
gezelschap te begeleiden tijdens het event. 
Wij verzorgen, samen met jou, de over
tocht, hotels, pubs. Jij doet het voorwerk 
(uitzetten controleposten, klassements
proeven) en de uiteindelijke prijsuitreiking. 
De voorpret kan beginnen met een mooi 
avontuur in het vooruitzicht.

Chrome avonturen 2021
In opdracht gaan wij deze zomer een  
trekkertje verplaatsen. Het betreft een 
Mcormick uit 1949 (Marshall hulp na  
de oorlog) die in Zuid Frankrijk staat. De 
machine moet naar de omgeving Beaune, 
zo’n 400 km naar het noorden. Wij gaan  
dat rijdend doen, in een aantal dagen over 
c en d weggetjes. Met een team vooruit 
rijdend om lunch- en hotelplekjes te scoren, 
rijders wisselen tijdens koffie, lunch, thee 
en borrelstop; het trekkertje moet blijven 
rijden anders komen wij er nooit!
Aantal deelnemers; 810

In opdracht rijden wij een Mercedes Benz 
280SE uit 1968 van Toscane naar Den Haag. 
Deze auto was in het bezit van de Marchesa 
Niccolini en is bij het pensioneren van haar 
chauffeur aan de beste man meegegeven 
als bedankje voor 30 jaar trouwe dienst.  
Uit diens bezit komt de auto nu naar  
Nederland. Over de weg.
Aantal deelnemers; 6 
 

Deelnemen
Natuurlijk zijn dit niet de enige avontuur-
lijke opdrachten van Chrome waar je aan 
kan deelnemen. Laat mij weten of je mee-
wil en ik benader je persoonlijk zodra het 
avontuur zich voordoet. Of neem het heft 
in eigen hand en organiseer een rally, koop 
een klassieker of verzin je eigen avontuur.

Je leeft maar één keer!
Avontuur op maat


