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Met Jaguar als specialiteit mag een garagebedrijf 
zich al specialistisch noemen. Maar als de nadruk 
dan ook nog eens op V12-motoren ligt, dan is er 
zeker sprake van een uitzonderlijke situatie. Stenger 
Jaguar Service verkeert in die bijzondere positie en 
wij reden met het resultaat van hun vakmanschap.
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Aangekomen bij Stenger Jaguar Service in 
Almelo vallen direct enkele contrasten op. Voor 
het onopvallende bedrijfspand op een klein in-

dustrieterreintje staan achteloos enkele oudere Jaguars 
gestald; voornamelijk XJ’s en een enkele verdwaalde 
XJ-S. Een snelle blik leert echter dat het hier vrijwel zon-
der uitzondering om V12-modellen gaat. Wanneer we 
naar achter de werkplaats inlopen is het ook louter V12 
wat de klok slaat en ook de E-Type waar wij voor komen 
is een twaalfcilinder, want Series III, en staat gebroe-
derlijk naast enkele andere oudjes met eveneens de ka-
rakteristieke ‘double six’ in de neus. Op de vraag of hij 
misschien een voorkeur voor een bepaald type motor 
heeft glimlacht eigenaar Geert Stenger met de woor-
den: “We werken voornamelijk aan V12’s. Dat vergt 

specialistisch onderhoud en dat zijn ook de modellen 
die het meest waardevast zijn.” Met een turende blik in 
de motorruimte van een Series III XJ voegt hij daaraan 
toe: “Prachtige techniek…” Dat is niet alleen het oordeel 
van een vakman, maar ook dat van een groot liefhebber 
van dit merk in het algemeen en de meest legendarische 
motoren in het bijzonder.

EENZIJDIGE MENING
Wanneer de E-Type waar wij voor gekomen zijn wordt 
klaargemaakt voor de fotografi e, is er nog even tijd om 
door de werkplaats te neuzen. Daar hangt de typische 
sfeer van een klein lokaal garagebedrijf met de allure 
van een internationaal restauratiebedrijf. Deze bijzon-
dere mix van minutieus gestripte motorblokken en 

ogenschijnlijk nonchalant weggedrukte 
restauratieprojecten schept een sfeer die 
je alleen bij echte vakmannen aantreft. 
Stenger wijst ons op een bijzonder project 
waar hij blijkbaar een enorme hoeveel-
heid uren in heeft zitten. “Deze klant 
wilde zijn XJ Series III volledig laten res-
taureren, maar de auto moest wel zoveel 
mogelijk origineel blijven. Het vervangen 

van de 5,3-liter voor een zesliter V12 was 
daarom geen optie. We hebben de origine-
le motor volledig onder handen genomen 
en alleen de carburateurs vervangen voor 
een injectiesysteem. Dat scheelt in het ver-
bruik namelijk enorm, want met de oude 
carburateurs ligt het verbruik rond de één 
op twee. Echt verschrikkelijk.”
Op dat moment is de E-Type klaar voor 
zijn optreden voor de camera en meldt 
dat door bescheiden kuchend zijn keel te 
schrapen om vervolgens in een prachtige 
volle stationairloop te vallen zoals alleen 
twaalfcilinders dat kunnen. “De E-Type 
Series III heeft volgens sommige liefheb-
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HET IS IN DE WERK-
PLAATS LOUTER V12 WAT 
DE KLOK SLAAT.



bers een groot voordeel,” meldt Stenger 
wanneer we in het lage interieur stappen 
om richting fotolocatie te rijden. “Dit mo-
del is alleen met V12 geleverd en dan in 
combinatie met automatische transmis-
sie. In het huidige verkeer is dat natuur-
lijk heerlijk, want je staat tegenwoordig 
meer stil in de fi le of bij een stoplicht dan 
dat je echt aan autorijden toekomt. De ou-
dere modellen uit de series I en II waren 
er ook met zescilinders en handbakken, 
en dat kan in sommige verkeerssituaties 
best lastig zijn.”
Bij vrijwel alle klassieke auto’s bepalen 
doorgewinterde liefhebbers vaak dat de 
meest pure varianten de meest gewilde 

en daardoor ook meest kostbare zijn. Bij 
de E-Type is het de Series I die als meest 
begerenswaardig wordt aangemerkt, 
maar met die eenzijdige mening is 
Stenger het zeker niet eens. “Ik vind de 
Series III in bepaalde opzichten de betere 
auto. Door de grotere spoorbreedte oogt 
de auto voller en ook technisch gezien 
is dit model verder doorontwikkeld. In 
combinatie met de automaat en enorm 

grote motor is dit echt een fantastisch 
model voor lange tourritten. Ik begrijp 
absoluut dat mensen juist een vroegere 
E-Type willen, want ook dat zijn natuur-
lijk prachtige auto’s. Ik snap alleen niet 
dat ze zich blind staren op één model en 
een ander model domweg neersabelen. 
Dat doen echte liefhebbers niet.”

NIET RENDABEL
Ook bij de eerder genoemde XJ zijn grote 
verschillen te vinden, maar daar gaat het 
veel meer om de carrosserievorm dan om 
de motor of het bouwjaar. De Series I, II 
en III lijken in grove lijnen erg op elkaar, 
want die hebben allemaal de klassieke 

snuit met de vier ronde koplampen en de prachtig 
samengeknepen achterpartij. De latere XJ40 wijkt daar 
met zijn hoekige vormgeving sterk van af en lijkt op 
dit moment ook tussen de wal en het schip te vallen. Te 
jong om een klassieker te zijn en te oud om als moderne 
auto door het leven te gaan. “De XJ12 van dit type 
gebruik ik vaak als donor voor de ombouw van een 
Series III. Als een klant dan de latere 6.0 met injectie wil 
als vervanger van zijn oudere 5.3 met carburateurs, dan 
zoeken we een XJ40 en halen we daar de motor uit.” Het 
onderhoud van de gemiddelde XJ40 is ook vaak beroerd 
omdat het simpelweg niet rendabel is om alle kostbare 
reparaties te laten uitvoeren. “Grote reparaties en zeker 
een restauratie wegen niet op tegen wat de auto uitein-
delijk opbrengt,” aldus Stenger. “Deze auto’s leveren 
zelfs in absoluut perfecte staat maar een fractie op van 

wat een eenvoudige restauratie zou kosten, dus als het 
voor het geld is kun je beter wegblijven bij deze typen. 
Dat is bij de E-Type natuurlijk heel anders. Die auto 
levert nou eenmaal veel meer op en dat maakt het ook 
rendabel om een aanzienlijk bedrag in een restauratie 
te steken.”
Exacte kosten noemt Stenger niet, maar een simpele be-
rekening leert dat alleen aan uren al tussen de zestig en 
tachtigduizend euro gerekend moet worden voor een 
restauratie. Die hele restauratie kan overigens niet in 
één keer afgerond worden, want er zijn ook andere za-
ken die moeten gebeuren. Stenger: “We zijn natuurlijk 
een klein bedrijf. Op dit moment werken we met twee 
man, maar voorheen was dat drie man. Wij hebben he-
laas een lastige tijd gehad door de crisis, maar gelukkig 
trekt dat nu weer helemaal aan. Zelfs met drie man kun 
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GROTE REPARATIES EN 
RESTAURATIES WEGEN 
NIET OP TEGEN WAT DE 
AUTO OPBRENGT.



je niet permanent aan één auto wer-
ken. Je zult je uren moeten verdelen 
om tussendoor werkzaamheden voor 
andere klanten te verrichten. Je kunt 
een kleine reparatie natuurlijk niet een 
jaar uitstellen omdat je op dat moment 
net met een restauratie begonnen bent. 
De meeste mensen die hier een restau-
ratie laten doen snappen dat gelukkig 
ook en hebben er begrip voor.”

MERKFANATEN
Zo ook de eigenaar van de E-Type 

waar we op dat moment mee onder-
weg zijn. Die is nu vrijwel helemaal 
klaar en hoeft alleen nog voorbereid 
te worden voor de afl evering bij de 
Duitse eigenaar. Die heeft de auto van 
de grond af aan opnieuw laten op-

bouwen waarmee dit een uniek mooi 
exemplaar is. De originele rode lak en 
het zwarte interieur zijn vervangen 
door zwarte lak en een beige interieur. 
“Dat doen we overigens niet hier in 
huis, want stoelen en bekleding komen 
uit Engeland en ook het spuitwerk 
laten we elders doen. Daarvoor heb je 
namelijk een spuitcabine nodig en dat 
is natuurlijk weer een hele andere tak 
van sport.” Het feit dat deze E-Type 
niet meer zijn originele kleurstelling 
heeft, mag sommigen een doorn in het 

oog zijn, maar dat is vaak van ondergeschikt belang. 
Om te beginnen zijn van de E-Type relatief veel exem-
plaren gebouwd, maar zelfs auto’s waarvan slechts 
enkele dozijnen gebouwd zijn worden niet per defi nitie 
minder waard wanneer ze in een andere kleur worden 
overgespoten.
De kwaliteit van de restauratie is van veel groter 
belang, en dat is ook waar deze E-Type door opvalt. 
Vakwerk gecombineerd met een enorme liefde voor het 
merk. Juist daarmee wordt het beste resultaat behaald 
en daarom zijn het ook veelal de absolute merkfanaten 
in kleine restauratiebedrijfjes die het allerbeste werk 
afl everen. 
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Series I, II en III

De eerste Jaguar E-Type kwam in 1961 op de markt met een 3,8-liter zescilinder en sloeg qua design in als 

een bom. Er was keuze uit een coupé, een 2+2 coupé en een roadster. De 3.8 motor werd in 1964 vergroot tot 

4,2 liter om vooral meer koppel te leveren. Uit verschillende onafhankelijke tests bleek dat de E-Type tot de 

snelste sportauto’s behoorde met een topsnelheid van ruim 240 km/h. Deze Series I werd in 1968 vervangen 

door de Series II en die is vooral te herkennen aan het ontbreken van transparante kappen over de koplampen 

en een grotere achterbumper. In 1971 waren de ingrepen ingrijpender met de komst van de Series III die er 

alleen als 2+2 coupé en als roadster was. Een 5,3-liter V12 met automatische transmissie was de grootste 

technische verandering. De belangrijkste uiterlijke verschillen waren de grotere spoorbreedte voor en achter 

en een grotere grille in de neus. In 1975 liep de E-Type op zijn einde en werd de XJ-S V12 gepresenteerd. Een 

echte opvolger van de E-Type is dit overigens nooit geweest, want de XJ-S was vooral gericht op comfort en 

daarmee een totaal ander soort auto dan de icoon die de E-Type inmiddels geworden is. Pas met de komst 

van de huidige F-Type heeft Jaguar weer een sportieve en ongekend mooie sportauto in het aanbod. 

IN COMBINATIE MET 
DE AUTOMAAT EN DE 
V12 IS DIT ECHT EEN 
FANTASTISCH MODEL.


