ï#?":l:ï:

::;;zEE

Techniek
De- gteuz-

t:vL ola en, Itet-EiÍ-rpkl

Er

Ë

BAROCKENGEL

E&

tÍc

BMW5O2V8
tz
ià
1i

1':

,é

KOPiN? RENAUTT TI-ORIDE

KLASS EK:irP-SS

: J0HN

DETRE

KE|!N S\IAKEN

AUDI lOO CRAYFORD

il*.

w
,,*.;

i,,,"
1.,é

&.l:

Ê"1

;r'

i'i

i'

l

DE VERHALEN EN DE VERZAMELAAR THOMAS HOING

Het verhaal van deze Audi 100 GL Grayford Convertible is het verhaal van David McMullan en Jeffrey Smith, die samen
Crayford Coachbuilders startten in Engeland. Elk legden ze 10 pond in en namen een gevulde gereedschapskist mee. Het
verhaal van deze Audi 100 GL Grayford Converlible is ook het verhaal van Thomas Hóing. De Duitser runt samen ntet
zijn vrouw Karin een Siku- en Audi museum annex modelautowebshop in Stadtlohn.
Het verhaal begint in 1962.Twee collega's, David McMullen en Jeffrey
Smith, kwamen op het idee om een cabriolet op basis van de Mini te
gaan bouwen. David was sales manager bij Lambretta-Trojan en Jeffery werkte daar op de ontwikkelingsafdeling. Ze kochten een drie jaar
oude Mini en gingen in de avonduren aan het werk. Op een avond in
augustus 1962 was David McMullen een paar minuten na de bevalling
van zijn eerste zoon, alweer op weg van het ziekenhuis naar de schuur
naast het huis: er moest proef gereden worden in hun verbouwde Mini.
Het duurde tot 3 juni 1963 voordat de auto klaar was en aan de pers

kon worden geioond. De convertible kon nieuw worden gekocht en
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wie zijn eigen Mini meenam, kon de auto voor 129 Pond laten ombouwen. De Mini Crayford Convertlble werd een succes, mede dankzij een
rol in de film Night Must Fall, een thriller uit 1964. De eerste Mini's hadden uitneembare zijruiten achter, latere versies hadden vaste zijramen.
Binnen de kortste keren waren er in Engeland zestien dealers die de
Crayford Mini konden leveren. De auto ging in 1964 ook in Australië
in productie. Birchwood Motors in Victoria bouwde de auto in licentie.
Aangestoken door het succes van de Mini ontwikkelde Crayford een
cabriolet op basis van de in 1962 geintroduceerde Ford Cortina. Alle
auto's werden bij David thuis in de schuur gebouwd. Een plaatselijke

t
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aannemer deed het ruwe werk: hij zaagde de daken van de nieuwe
auto's. Om echt grote aantallen ging het nog niet. Van de Corlina
Convertible werden er 47 gebouwd, waarvan er dedig naar Bermuda
werden verscheept om daar als taxi te worden ingezet. Productieaantallen van de Mini zijn niet bekend; er zijn er nog vijftien van over.
Crayford maakte furore toen Heinz 57 Wolseley Hornet Convertibles
bestelde. De auto's waren te winnen bi.j de soep van Heinz. De deal
was dat CrayÍord de Hornets exclusief voor Heinz maakte. McMullen
en Smith bedongen dat ze een jaar de tijd kregen om alle auto's om
te bouwen. De 57 Wolseley's werden bij McMullen thuis afgeleverd, hij
wist in de wlntervan 1965 de auto's te stallen op de parkeerplaats en
de tennisbanen van een nabij gelegen nudistencamping. De prijsvraag
werd een succes met meer dan een miljoen inzendingen. Dankzij de
soepprijsvraag konden McMullen en Smith eindelijk een fabriek openen in Westerham. Twee weken nadat Ford in 1966 de nieuwe Cortina had gelanceerd, kwam CrayÍord met de open versie. De auto werd

een verkoopsucces: 400 exemplaren werden er van gebouwd. Daarna
volgden nog eens 400 exemplaren van de derde generatie Cortina.
Crayford zette verder de zaag in onder meer de Ford Capri en de Vauxhall Viva. Ook bouwden ze estate-versies van de Rover 3500 en de
Mercedes W1 14-serie.
Voor het tweede deel van het verhaal moeten we naar Duitsland. Mercedes verkocht in 1965 een deel van de aandelen van Auto Union aan
Volkswagen. Een jaar later was het hele bedrijf in lngolstadt in bezit
van Volkswagen. De tweetaktmotoren van Auto Union waren op hun
retour en de verkopen waren dramatisch gedaald. Hoewel Volkswagen drastisch had gesnoeid in het leveringsprogramma van DKW en
er hard werd gewerkt aan de DKW F103, een F1 02 met een viertaktmotor, moest er meer gebeuren om de fabriek draaiende te houden.
Besloten werd om Kevers te gaan produceren in lngolstadt. De DKW's
werden als Audi op de markt gebracht, de naam DKW verdween. ln
lngolstadt werd een ontwikkelingsafdeling gebouwd, onder leiding
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van technisch directeur Ludwig Kraus. De afdeling was alleen bedoeld
om de DKW's om te vormen tot Audi's. Kraus zag dat anders: hij vond
een zelfstandige ontwikkelingsafdeling van levensbelang voor Audi. Er
moesten nieuwe modellen ontwikkeld worden zonder DKW-DNA, maar
de Volkswagenleiding wilde dat alleen in Wolfsburg nieuwe modellen
werden ontwikkeld. ln het geheim begon Kraus aan het ontwerpen
van een grotere auto met een zwaardere motor, die lichter en zuiniger
moest worden dan de concurrenten. Toen het eerste kleimodel klaar
was, werd Kraus betrapt door Rudolf Leiding, de baas van Auto Union in lngolstadt. Die was zo enthousiast dat hij het model verdedigde
als nieuwe carrosserie-variant in Wolfsburg. Daar kwam toestemming
voor, mits de auto als Volkswagen verder zou worden ontwikkeld. Met
veel overredingskracht wist Leiding het voor elkaar te krijgen om project F104 alsAudi .100 in het najaarvan 1968 op de marktte brengen.
De auto werd eerst als vierdeurs leverbaar, een jaar later als tweedeurs
en in 1970 ook als coupé. Met de 100 bleek Audi als zelfstandig merk
levensvatbaar. De productie van Kevers in lngolstadt was niet meer

nodig om de capaciteit van de fabriek te benutten. Audi-dealer Sergeant & Brocker in East Grinstead in Engeland zag wel brood in een
cabriolet-versie op basis van de tweedeurs Audi .100 en lÍet er een
bouwen bij Crayford om de auto te tonen op de London Motorshow
van 1973. Een gele 100 werd bij CrayÍord afgeleverd om te worden
getransformeerd tot cabriolet en net op tijd was de auto klaar. Voor
Crayford een uitgelezen kans om de bakens te verzetten. De cabriolets op basis van BMC-modellen gaven veel problemen door de slechte bouwkwaliteit van de auto's. CrayÍord besteedde bij de Audi veel
aandacht aan de kwaliteit van de cabrioletkap. De achterste zijruiten
waren aan het frame van de kap bevestigd en klapten met de kap naar
beneden. Daardoor zou de cabriolet in gesloten toestand tochtvrij
moeten worden. Een in licentie door Carl Deutsch in Keulen gebouwde
100 Cabriolet heeft een conventionele kap met een achterruit in drie
delen, zoals Mercedes die ook toepaste op de SL. Sergeant & Brocker
had het alleenrecht bedongen op de levering van het model. maar de

vraag naar convertibles op basis van de 100 bleef achter bij de verwachtingen. ln 1973 zijn er twee gebouwd en het jaar daarop gaf de
dealer opdracht nog zes exemplaren te bouwen en de laatste van de
in totaal negen geleverde Audi 100 Convertibles werd in maart 1975
besteld door ene McAulay uit Newcastle upon ïyne. De auio kreeg op
29 juli 1975 zijn kenteken: KKM342P. Deze auto werd gebruikt voor
vele uitstapjes en na jaren belandde de Audi in een schuur. Totdat
de BBC in een radio-uitzending op 20 juni 1993 aandacht besteedde
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aan de Crayford Convertible Car Club.

Een

dag na de uitzending kreeg de club een brief
van Catherine McAulay. Bij haar in de schuur
stond de Audi 100 GL Crayford Convertible,

die nog van haar vader was geweest.

De

auto werd verkocht aan een clublid, die de
Audi weer rijdbaar maakte. Daarbij werd ook
de carrosserie onder handen genomen. De
koets werd gedeeltelijk grijs gespoten. Na het

overlijden van het clublid, werd de auto verkocht aan een lieÍhebber in Pamber Heath. Hij

verkocht de auto op zijn beurt weer aan een
man in Hamburg. Die reed in oktober 2005
met de Audi zonder problemen naar huis. Drie

jaar later stond de auto weer te koop. Van
de negen gebouwde Audi Convertibles zijn
er nog acht over. Waar nummer één gebleven is, is onbekend. Crayford heeft op basis

bestaat er voor een kind al gauw geen beter
merk meer. Dat heeft geresulteerd in een gro-

te verzameling Audi-modellen, niet alleen op
schaal, maar ook op ware grootte. ln 2010
bouwde Hóing op een industrieterrein van
Stadtlohn een hal voor zijn auto's. Veel deed
Thomas zelf. Van huis uit is hij bouwkundig
ingenieur en verdiende jaren de kost als interieurbouwer. Zo heeft hij menig vestiging van
V&D in Nederland ingericht. Toen het pand
klaar was stonden er 32 auto's. Nu staan er
75. Hij krijgt veel auto's aangeboden van
mensen die hun Audi aan de straatstenen niet

van de (vierdeurs) Audi 100 ook twee Estates
gebouwd. Die zijn ook van de radar verdwe-

kwijt kunnen, maar het zonde vinden om de
auto naar de sloop te brengen. Er staan ook

nen.

in Nederland geleverde Audi's. De verzameling is te bezichtigen (zie K&T 205 voor een

Met het te koop aanbieden in 2008 van de
geel met grijze Audi 100 GL Crayford Convertible zíjn we aanbeland bij het derde deel
van het verhaal, bij Thomas en Karin Hóing.
Een vriend van Thomas tipte hem dat de
auto te koop stond. Thomas aarzelde geen
moment. Hij wilde de Audi hebben en dat is
niet zo verbazingwekkend, want om te zeggen dat Hóing 'iets heeft' met Audi, is een
understatement. Hóing leeft voor het merk;
hij ademt Audi. De liefde begon bij de vader
van een schoolvriendje, die een Audi-garage
had. Later reed zijn eigen vader Audi. Dan

reportage over de verzameling). Daarnaast is

er de mogelijkheid voor padiculieren om er
hun oldtimer te stallen. Langs de wanden van

de hal staan -uiteraard zelfgebouwde - vitrinekasten, vol met modelauto's. Want Thomas verzamelt zijn hele leven al modelauto's.
naar
de Siku-fabriek met de vraag hoe de modelauto's gemaakt werden. Daarop kreeg hi.j een
uitnodiging om de fabriek van Sieper Kunststoffe in Lr-idenscheid te bezoeken. Sinds
het bezoek verzamelt Thomas alleen nog

Op 1S-jarige leeftijd schreef Thomas
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maaf siku-rnodei en. hoervei dat niet helemaal vraar is. Mociellen ''ralr
Wrklng, sjnds 1984 oncierdeel van SiKu. zijn er bij gekomen ïnoir::
i'i'
begon met het inventariseren van de geproduceerde Ínodellen en c
:a
!lr:
verzameling
vakantie \./erden soeelgoedwinkels bezocht ol-n de
i"g
verzair€
zr1n
en
breiden. 1n 1999 opencie Hóing zijn Siku-museum

issincis20i0onciergebrachtinzijnhai'Elxnrocel,jnallek|eurria-:'.-

óén biil< vojdoencje. Kai-in was \,jat geleserveerder, maar ze besloten
sar'ren dr're dagen naar :-lan'burg ie gaan, ianger- rviioe Thomas rriet en
gaÍ daar ool< geen verklarirg voor. Ka-rin rnras daar verbolgen ove1 ze
hacrden aÍgesproken eeriljk cn open iegen eikaar ïe zlin Tcei-r !<lvam
lret noge l,voorc er ult: l.ilomas wi]ce doorr,eizen i,laa|.een Aucli.irefíelr
:lr ingcisiacit. Toen Kar'ilr cai iloorde |,lep ze gelijk cat ze n-reewiide.

terr heeft Thomas en hij wist ziln verzamellng ook uit te breiden :':l
proioiypes. lnmiddeis \Jeet hii meer van de geschredenis rra' S -

Sjndsdien z jn ze onaÍsc;reiceirjk.
ile Aucii i0o Gi_ cr.ayÍorcl convertible heeÍt een pi'onriirenie olek in hei

dandemensenvandeÍabriekzeif.Deteiierstaatoijheri'rop37C-l;

wtl de auto iriel, jn eir gevai ,s cie accu leeg. ook cje cabrioietkao iaat
;rich iriei heiemaal nieer- naa" benecle:r voL;\ÀJen. Tnomas is geerr sieuieiaar. De auto is ver'ciei cp net €erste gezicht li-l een cornpieie en zeer
iedelilke staat. Zo iinks en recnts konri er r'vat roesi aan de opperriiakte. crayforc neeíi r""rat ge snokkeld met de taiileiijn ter llcogte vart
cie achteír'uii. oi-n het cicireel tveer klocoend ie krijgen e:r ook op ciie
clekken kon:t cie roest ccoi. De kcker-s zijn iinks en rechts ''iersicvigcj

modelauio's die tentcongesleld staan. Zo'n 5 000 staan er rn op: 'r'::
Siku heeÍi ook zeif een museum mei 3.500 modelietjesSamel
zijn vi'oui,, Karin runt Thomas het Siku- en Auciimuseum Ook z "
(online) mooelietjes te koop en zijn ze geregêicj te vinden op'c'-''
t'r '-1;
zen. De trvee ontmoeiien ejkaar op ouciejaai'savond 1995 [sr
r"'
nieurve
het
gezameniijk
om
uilgenodigd
ze
had
van Thonnas

telujden'Zehieloennadieavondconiacl.Tnomaszaginï(ati-':..
tt'tare.

Ze lrad dezelfde instelilng, vaak dezelide mening err vaak :':
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aangebracht, die tevens dienst doet als wand \./a' :- :,,- ,.
de cabrioletkap in behoort te verdwijnen in geoc:--- -:-:-:- ,
Nee. in showroomsiaat is de auto zeker niet. Tnaa':::: -i : -:
auto wel. ln de verzameling van Audi Tradition r' -,-- :'- '
vergeefs zoeken naar een 100 Cabriolet. Dat a.:= i - .,
bezoek aan het privémuseum van Hóing de mc: :: :opmerkelijker is dat hei aantal bezoekers in Sr::. ken op tweeduizend per jaar. Karin en ïhomas .= -.
de naamsbekendheid van hun museum. Za,:.,c::-.
vaker gebruikt voor clubbijeenkomsten. Het s . r, - ::
thiek museum, waarbij Thomas nret uitgepr'aai -r:-- .
.

zameling.

