
filmauto’s 

Filmhelden te huur
Je favoriete filmauto nabouwen is een kostbare hobby. Zowel 
João als Alma zetten hun auto’s in om (een deel van) de 
make-over terug te verdienen. João verhuurt zelfs een 
complete vloot filmauto’s, waaronder zijn eigen K.I.T.T. Want, 
zo zegt Alma: “Een goeie bruiloft kan zomaar een nieuwe 
bumper zijn”. Zelf rijden is er niet bij, maar de mannen 
chauffeuren je graag in hun blitse bezit. Stap in op www.
diante.eu of www.thedukesofhazzard.nl

Je eigen auto op het 
witte doek?
Of je nu een bijzondere oldtimer of een alledaagse 
stationwagen bezit, Henno is altijd op zoek naar auto’s om 
zijn bestand mee aan te vullen. Wil je jouw auto terugzien op 
televisie of het witte doek, schrijf je wagen dan kosteloos in 
via www.carcastingholland.com. En maak je geen zorgen: 
voor stunts worden speciale stuntwagens gebruikt. 

Museumstuk
De Herbie van Jan valt momenteel te bewonderen in De 
Wolfsburcht in Wijk en Aalburg, het museum voor luchtgekoelde 
Volkswagens. Daar is nu speciale aandacht voor Kevers die 
meegespeeld hebben in speelfilms. Kijk maar op www.
wolfsburcht.nl

Wie Henno van Bergeijk (45)
Beroep eigenaar Car Casting Holland
Eigenaar van minstens 50 auto’s, waaronder vijf 
Opel Manta’s uit de nieuwe New Kids-film
Geschatte waarde € 2.000 – € 3.000

“De roze Hummer uit Moordwijven, het Volkswagen-busje uit Gooische 

Vrouwen: gek genoeg blijven auto’s uit Nederlandse films niemand bij. 

Toch verdien ik er al 20 jaar mijn brood mee. Misschien dat de groene 

Opel Manta uit de New Kids-films een uitzondering is. Voor de tweede 

film die 8 december verschijnt, heb ik flink uit kunnen pakken: in totaal 

hebben we vijf dubbelgangers gemaakt. Een voor de beautyshots, een 

voor de stunts, een voor de opnames ín de auto en ga zo maar door. Ik 

ben het vak ingerold doordat ik privé twee auto’s verkocht aan het tv-

programma 12 Steden, 13 Ongelukken. De technische man vertrok, en 

toen mocht ik opeens de wagens voor de autostunts verzorgen. Mijn 

uitdaging is om met een beperkt budget een zo mooi mogelijke auto te 

vinden. Ik zorg dat die auto’s beschikbaar zijn, houdt contact met de 

eventuele eigenaren en waak erover tijdens draaidagen. Zo heb ik op de 

set wel eens de startmotor van een oude Amerikaan moeten repareren. 

Ik kreeg na afloop een staande ovatie van de aanwezige figuranten.” 

De New Kids-Opel 
Manta van Henno

‘Mijn Manta’s zijn in 
december weer op het 
witte doek te zien’
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