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De familie Walraven woont na de oorlog in het koetshuis van kasteel ‘’ de Wittenburg ‘’ in 
Wassenaar. De vader van Ben werk daar eerst als koetswerkschilder en na de komst van 
de Amerikanen en Engelsen begint het spuiten van voertuigen in een autospuiterij die 
onder de vlag van Garage Jansen wordt opzet. In Wassenaar wordt Ben geboren (1950) 
Na ziekte van vader verandert het beroep van vader en wordt dit het pluimvee bedrijf. Ook 
verhuist de familie niet geheel vrijwillig (pluimveebedrijf op een buitenplaats!!)  naar 
Voorhout in de Bollenstreek waar een huis en grond wordt aangeschaft en het 
pluimveebedrijf wordt uitgebreid, Ben stopt met school op veertienjarige (1964) om op het 
bedrijf van z'n vader te gaan werken. Op dat moment werkt zijn vader full time op eigen 
pluimveemesterij en slachterij.
Op het moment dat Ben bij zijn vader gaat werken, wordt er 3 dagen op het kippenbedrijf 
gewerkt en de overige  dagen houden ze zich bezig met de handel en het opknappen van 
voornamelijk VW kevers en bussen.
 Bij garage Jansen, de vorige werkgever van vader, tegenover Kasteel Wittenburg, worden 
kevers en busjes gekocht die bij Jansen achterop het terrein staan.
Bij iedere aankoop moest er een spijlbus meegenomen worden, daar deze in die tijd 
onverkoopbaar waren. Deze werden gesloopt en in stukken gedeeld.

Ben haalt in de avonduren eerst zijn middenstandsdiploma. Daarna in Leiden Aspirant en 
Monteur motorvoertuigen VAM. Hij start met een schriftelijke cursus voor het BOVAG 
patroons diploma.
Tijdens deze studie gaat hij werken bij KAMSTEEGS automobiel bedrijven 
VOLKSWAGENDEALER die vele vestigingen hadden in de Bollenstreek. Eerst in 
Sassenheim,dan in Oegstgeest en daarna in Noordwijkerhout. Ook heeft hij kennis 
opgedaan bij Garage Noort in Rijnsburg  vooral in de autospuiterij.
 Op 19 jarige leeftijd begint hij zijn eigen garagebedrijf. Enige tijd later blijkt tijdens een 
inspectie van de ECD dat hij niet over de benodigde papieren beschikt voor het runnen 
van een garagebedrijf. Hij maakt in ijltempo de reeds gestarte schriftelijke cursus af en 
slaagt voor het Patroonsdiploma. Nu zijn alle vereiste diploma’s  aanwezig waarna hij zich 
officieel inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

In 1968/69 kwam hij in kontakt met Rob West die als dij werkte in Noordwijk. Hij wilde 
buggy’s gaan importeren en bouwen uit engeland, maar had geen kennis van VW .
Na enkele niet gelukte pogingen is hij in zee gegaan met 
POWERSPEED  ENGLAND.
Vader en zoon Eldridge. Een schowmodel gekocht en die betaald met enkele tientallen 
onderstellen en andere componenten van kevers. 
Zo is de eerste Metallflake POWERBUG. Via belgie in Nederland gekomen en was 
POWERSPEED HOLLAND geboren.
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In gesprek met Ben Walraven.
Na het zien van de foto van de Powerbug met het kenteken EE-96-02 is het eerste wat hij 
zegt: “Ja, dat is de groene metalflake Powerbug die op de Leidato stond” Ik herken hem 
aan de chromen ringen rond de koplampen en aan de kap die erop zit. Deze 
linksgestuurde Powerbug ruilden we bij Powerspeed in de UK tegen verschillende chassis 
en andere buggy onderdelen. De Powerbug kwam op de boot aan in Calais en is gereden 
via Belgie naar Nederland. 



Extra kanttekeningen;

• Van 1 van de Powerbug body's uit Engeland maakt Ben zelf een mal. Deze mal 
wordt na bestelling van een buggy naar Noordwijk gebracht. Daar wordt de mal 
volgespoten met polyester. Metalflake wordt nooit geleverd, wel de kleur in de 
gelcoat. Na iedere opdracht gaat de mal weer terug naar Ben. Ben heeft enkele 
Powerbugs afgeleverd in gelcout kleur en twee intwo-tone; BX-96-06 & MT-86-36. 

• Bij de eerste levering van 3 body's en buggy onderdelen zaten 2 aluminium 
voorruitframes. Na het bestuderen van de Powerbug ML-93-76 lijkt hier ook een 
aluminium frame op te zitten. Dit zou dus 1 van de eerste 3 Powerbugs moeten zijn. 
Nadat de aluminium frames op zijn worden er stalen voorruitframes gemaakt 

• De Leidato beurs moet volgens Ben in 1970 zijn geweest. De Powerbug stond in de 
stand van Ton Rijsbergen. Naast de stand van Ton Rijsbergen stond een wijn- en 
drankenhandel, dan een looppad en dan een drogisterij met salmiak dropjes. 

• De foto in de advertentie van de UK Powerbug is genomen bij de compagnon van 
Aldridge, wiens Nederlandse vrouw bij een Nederlandse vliegmaatschappij werkte.
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