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Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland

NIEUWJAARSRECEPTIE

BATAVIASTAD
DE GESCHIEDENIS VAN DE

PORSCHE TURBO
EVEN VOORSTELLEN

Vincent van den Berg
VERDER IN DIT NUMMER OA: HOE ORGINEEL IS JOUW PORSCHE, SWAPMEETING BAS
AUTOSERVICE, COLUMN ALBERT VOS, FEHAC NIEUWS EN MEER.
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VAN DE VOORZITTER

HIJ IS ER, het nieuwe clublogo. Het heeft heel wat tijd gekost,
maar het logo is er uiteindelijk toch gekomen. Nu dus zaaks
om dit nieuwe logo te gaan gebruiken voor al onze uitingen.

O

nze website en dit

de technische dagen. Deze keer iets

eens kijken wat we kunnen uitvinden

clubmagazine zijn al aangepast

anders dan een onderhoud- en/of

in het hoge noorden. Er komen

en we zijn momenteel bezig met

restauratiespecialist. De precieze

vertegenwoordigers van 115 clubs en

nieuwe clubstickers, de clubvlag en

gegevens sturen we later rond.

ook een aantal die wel wat voor ons

rolbanners. Alle leden zullen een

Op het moment van het schrijven van

zouden kunnen betekenen. Hoog

sticker met het nieuwe clublogo

deze column, ben ik bezig met wat

op mijn lijstje staan onze Italiaanse

ontvangen. En natuurlijk hebben we

laatste zaken voordat ik afreis naar

zusterclub en de Veneto e Friuli-

veel meer ideeën, maar daarover later

Fins Lapland voor de Porsche

meer. Verder zijn we bezig met de

Clubs International

evenementen voor dit jaar. Het zoeken

Presidents meeting,

van de juiste accommodatie,

georganiseerd door

voornamelijk voor de buitenlandse

Porsche Community

in het volgend clubblad

trips, lijkt steeds lastiger te worden.

Management.

uitgebreid verslag zal

Onze eisen zijn helaas dusdanig, dat

Eens in de 5 jaar

doen.

we lang moeten zoeken naar iets wat

wordt deze meeting

geschikt is en enigszins betaalbaar.

georganiseerd

Met name voor de trip naar Berlijn is

voor alle Porsche

dit niet eenvoudig. We hebben een

clubs wereldwijd. Dit om

mooie locatie gevonden voor een van

samen te komen om te netwerken en

en bak eronderuit geweest om de

workshops te volgen. Meestal valt dit

koppeling te vervangen. Tijdens

ook samen met de introductie van

de trip naar Goodwood afgelopen

nieuwe modellen. Deze keer zullen

jaar kon ik op een gegeven moment

dat de nieuwe 991 v2 en 718 zijn. Dat

niet goed meer ontkoppelen en was

het deze keer in Lapland is, is niet

schakelen daardoor geen pretje. Ook

heel verrassend, aangezien Porsche

was de bediening van het pedaal in

daar niet al te lang geleden een nieuw

de afgelopen jaren steeds zwaarder

Winter Driving Experience Centre

geworden. Daar ik nog nooit de

heeft geopend. Koppel de twee zaken

koppeling en kabel had vervangen,

aan elkaar en u weet wat er naast de

leek het mij tijd om dit project nu

eerder genoemde activiteiten op de

goed aan te pakken. Uiteindelijk heb

agenda staat. Maar er zijn ook serieuze

ik een nieuw vliegwiel, drukgroep,

zaken om te bespreken. Er gaan

lager en koppelingplaat gemonteerd

geruchten dat Porsche en de lokale

en is de koppelingskabel vervangen

importeurs de wens hebben om de

voor een fris nieuw exemplaar. Het

huidige club community van 640 clubs

blok en de bak hangen weer in de

te verkleinen. Voor Classic bestaat het

auto, nu moet er nog het een en ander

idee om per land één overkoepelende

worden aansloten om weer klaar te

classic club op te zetten waar dan

zijn voor de Paasrit. Tenslotte hoop

alle classic modellen onder zullen

ik velen van u te zien op de algemene

vallen. Sommige landen zoals België

ledenvergadering op 13 maart as.

Venezia-Guilia club om ons geplande
evenement voor volgend
jaar te bespreken. Het
spreekt voor zich dat ik

Zoals velen van u
staat bij mij de 911
lekker warm in de garage.
Wel zijn deze winter het blok

hebben al zo’n classic club. Naast de
eventuele schaalvoordelen zijn er ook

Hessel Roukema

zeker nadelen te bedenken. Kortom,

voorzitter
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VAN DE redacteur/webmaster

OndaNKS DAT ER OP DIT MOMENT VAN SCHRIJVEN NOG GEEN
RITTEN ZIJN VERREDEN, is het gelukt om wederom een
goedgevulde editie van uw clubmagazine samen te stellen.

V

erderop vertel ik u wat er zoal aan bod komt, maar eerst

leven. Op zijn welbekende wijze doet Hakse u uit de

even iets anders. Op 13 maart jl. was de installatie van de

doeken hoe de turbo techniek in de 19e en 20e eeuw

nieuwe secretaris en penningmeester een feit. De overdracht

is ontstaan en hoe Porsche halverwege de jaren ‘70

van taken aan de nieuwe bestuursleden had nog een bijeffect:

tot de ontwikkeling van de iconische Porsche Turbo

dozenvol archiefmateriaal die al die tijd bij voormalig secretaris

kwam. Onze kersverse secretaris Vincent van den

Jan Blok stonden opgeslagen. Het archief is hier nu tijdelijk ter

Berg stelt zichzelf en zijn auto’s in de rubriek Even

redactie gestald en afgelopen weekend ben ik er ‘ns ingedoken.

voorstellen aan u voor. Vincent belooft na vele jaren

Naast ‘n hele serie oprichtingsakten, statuten en huisreglementen

van restaureren, reviseren en verbeteren vanaf dit

(waarop ik een volgende keer graag terugkom) zijn er vooral

jaar meer met zijn 912 te zullen gaan rijden, vooral

ordners met clubadministratie die zo’n beetje terug gaan naar

ook in clubverband. Verder zijn daar twee (foto)

de beginjaren van de club. Verder uitslagen van clubenquêtes,

verslagen van zowel de nieuwjaarsreceptie op 17

clubvoorschriften vanuit Porsche Clubbetreuung en papierwerk

januari als de algemene ledenvergadering op 13 maart

rondom clubkleding. Naast dit
archief worden ook op andere
plekken binnen ’t bestuur zaken
bewaard en beheerd. Zo beschikt
onze nieuwe secretaris inmiddels
over het complete secretariaatsarchief
met verslagen, correspondentie en
de ledenadministratie en heeft de

die – welk een toeval

Ook Hakse Straatsma zat
afgelopen weken niet stil. In zijn
artikel over de Porsche Turbo
wordt aangehaakt bij de recente
ontwikkelingen bij Porsche.

nieuwe penningmeester de actuele

– allebei in Lelystad
werden gehouden,
zij het op zeer
verschillende locaties.
De boekbespreking
behandelt deze keer de
Carrera RS modellen
uit 1974/1975 en last

clubadministratie onder zijn hoede. Verder beheert de EC van

but not least zijn daar de respectievelijke bijdragen

alles en nog wat rondom de evenementen, beschikt de voorzitter

van de KNAC en de FEHAC, waar men immer en

over het nodige materiaal en heeft ook uw redacteur een eigen

onvermoeibaar actief is met de behartiging van onze

redactiearchief. Tijd voor een inventarisatie: wat is er zoal en wat

belangen als klassieke autoliefhebbers. En dat mag

willen we – los van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar – als

ook wel eens gezegd worden. Ik wens u een plezierig

club bewaren? Weggooien kan maar één keer en wat nu wellicht

start van het Porsche seizoen toe!

van geen enkele waarde lijkt, kan voor toekomstige generaties zo
maar wel van belang worden geacht. De club bestaat bijna een

Marc Bezem

kwart eeuw en alleen al daarmee schrijven we een stukje Porsche

redacteur - webmaster

geschiedenis. Kijk maar eens wat Porsche zelf allemaal in haar
archieven bewaart… Enfin, binnenkort staat dit onderwerp op de
agenda van de bestuursvergadering. Van de uitkomst houden we
u op de hoogte. Goed, dit clubmagazine dan nu. Onze voorzitter
schreef naast z’n vaste column een leerzaam stukje over de
originaliteit van bepaalde onderdelen in onze auto’s. Albert Vos
wijdt deze en opvolgende bijdragen aan de sinds vorig jaar tot
onze vereniging toegelaten G-modellen. Dit keer komen de auto’s
van het modeljaar 1974 aan bod, die inmiddels dus meer dan 40
jaar geleden van de productieband in Zuffenhausen rolden. Ook
Hakse Straatsma zat afgelopen weken niet stil. In zijn artikel over
de Porsche Turbo wordt aangehaakt bij de recente ontwikkelingen
bij Porsche. Immers, met de komst van de 991-2 modellen gaan
voortaan ook de “standaard” 911’jes met drukvulling door het

Schaapontwerpers
Creating digital experiences
Wij realiseren graag ontwerpen die onze klanten succes opleveren.
Wij maken ontwerpen die verrassend, oplossend en functioneel zijn in
boodschap en vorm. We verkennen graag samen uw markt en strategie,
en vertalen dit naar website, applicatie, identiteit of e-learning.
Zo helpen we u bij het vinden, ontmoeten en binden van uw doelgroep.
www.schaapontwerpers.nl
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van de evenementencommissie

Wij schrijven dit na een geslaagde en gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst op de Bataviawerf in Lelystad.
Aansluitend werd de tussen 1985 en 1995 gebouwde
replica van het VOC schip de Batavia bezocht.

B

ij dit machtige houten schip is geen sprake van roest zoals bij
onze auto’s, maar heeft men andere zorgen. Alles wordt in het

werk gesteld om de tand des tijds geen grip te laten krijgen op dit
indrukwekkend stuk vakmanschap.
Wellicht heeft u bij lezing van deze rubriek al een eerste ritje
gemaakt met de klassiek Porsche 911 of 912. Zelf (Dennis) ben ik
tot voor kort vooral druk geweest met een winterproject. Met de
Schotlandreis in het vooruitzicht is op verzoek van mijn vriendin
geluidsisolatie in de motorruimte aangebracht. Dat bracht met
zich mee dat het motortje uit de 912 moest worden gehaald, de
motorruimte moest worden geschoond en vervolgens voorzien van
isolerend materiaal. Het ziet er weer prachtig uit. Natuurlijk kom je
zodoende wel van het een in het ander terecht, want ik bedacht me
van alles terwijl de motor er toch onderuit was. Had ik misschien
niet moeten doen, want zo werd het toch weer een heel project...
Enfin, na het laten vlakken, balanceren en monteren van het
vliegwiel en drukgroep, nieuwe carburateurpakkingen en het stellen
van de kleppen zit het motortje er weer in. Pfffft … we zijn weer
klaar voor het nieuwe seizoen. Ik kan niet wachten!
De in samenwerking met de Porsche 356 club georganiseerde
SWAP meeting bij BAS in Lichtenvoorde was met ca. 100
aanwezigen – waarvan ca. 15 leden van onze club – zeer geslaagd.
Op 13 maart as. zien we elkaar op de algemene leden vergadering
in het Aviodrome, waarvoor u de uitnodiging inmiddels hebt
ontvangen. Ook de uitnodiging voor onze traditionele Paasrit
eind maart is inmiddels aan de leden verzonden. Het geplande
gezamenlijk evenement met de klassieke Porsche clubs (911/912,
914, 928 en 356) is in onderling overleg doorgeschoven naar 2017.

suggesties hiervoor zijn van harte welkom, dus laat

Het lukte helaas niet een datum in de overvolle kalenders in te

het ons weten! Helaas kregen we onlangs bericht

passen. Medio april is er een mogelijkheid tot een technische

van Porsche dat het voorgenomen fabrieksbezoek

keuring onder leiding van technische commissie leden Peter

in Leipzig niet in hun planning is in te passen.

Broerse en Albert Vos. De uitnodiging hiervan volgt nog. Best

De evenementencommissie en het clubbestuur

handig zo aan de start van het nieuwe seizoen, vooral voor de

zijn nu gezamenlijk bezig met een alternatief, om

deelnemers aan de meerdaagse evenementen, waarvan we er dit

zodoende toch een meerdaagse rit in september

seizoen meerdere krijgen. De keuring is daar dan ook nadrukkelijk

samen te stellen. Voor de Herfstrit zoeken we nog

op gericht. Voor de geplande Cars & Coffee bijeenkomsten in mei

een organisator. De afgelopen jaren vonden de

en augustus zijn we nog bezig met geschikte locaties. Eventuele

herfstritten in het noorden en zuiden van ons land
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Colofon
VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
0299 – 77 13 94
penningmeester@klassieke911912.nl

plaats. Bent u diegene die deze rit dit najaar ergens in
het midden van het land wil organiseren?
Zoals ook op de jaarvergadering wordt (werd)
besproken, is het beveiligd parkeren bij vooral
meerdaagse en/of buitenlandse evenementen een
toenemend punt van zorg. We zullen er ook dit jaar
alles aan doen om daarvoor telkens een passende
oplossing te vinden, als het niet anders is tegen extra
kosten.
Tenslotte nog iets over ons 25 jarig clubjubileum
in 2018. Zoals eerder aangekondigd, hebben we
daarvoor een jubileumcommissie in het leven
geroepen. Deze commissie gaat samen met de EC en
het bestuur zorgen voor ideeën voor en de organisatie
van een fantastisch jubileumevenement. Tot nu toe
hebben we echter nog maar één aanmelding binnen
om plaats te nemen in deze commissie. Dat kan en
moet toch echt beter. Dus bij deze…….meldt u aan!
Namens de EC,
Bernie Westhoff
Dennis Gronert

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Vaartplein 7D
2691 AJ ’s-Gravenzande
06 – 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / webmaster
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff
0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl
ONTWERP
SchaapOntwerpers
030 - 276 91 67
www.schaapontwerpers.nl
DRUK
Joop Zalm
0182 - 61 11 76
joop@waddinxveen.multicopy.nl
LIDMAATSCHAP
Leden zonder machtiging: € 75,00
Leden met machtiging: € 70,00 automatische
incasso
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00
Inschrijfgeld: € 22,75
Begunstigers: € 41,50
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131
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Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaars
receptie
Op 17 januari jl. werd op de Bataviawerf in Lelystad de
nieuwjaarsreceptie gehouden, alwaar na een toespraakje
van onze voorzitter het glas werd geheven op een nieuw
(Porsche) jaar.

N

a afloop van de receptie waren
aanwezigen in de gelegenheid

de in 1985 door Willem Vos opgerichte
Bataviawerf te bezichtigen. Deze
Willem Vos, een bouwer van
traditionele houten schepen, kreeg in
dat jaar ‘n terrein toegewezen aan de
kust van het Markermeer voor zijn idee
om een reconstuctie van het VOC schip

tevens onderzoek wordt gedaan naar

Op maandagavond
13 oktober 2008 brak
er brand uit. Daarbij
gingen enkele
gebouwen geheel in
vlammen op.

scheepsbouwtechnieken uit met name
de 17de eeuw.
De bouw van op authentieke wijze
gebouwde historische schepen trok
vanaf het begin veel aandacht van
bezoekers. De werf werd daardoor ook
een toeristische attractie. Daarnaast
werd de bouw van historische

de Batavia te bouwen. De Bataviawerf

schepen opgezet als een leer- en

heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een

werkervaringsproject voor jongeren.

centrum voor historische scheepsbouw.

gemaakt van authentieke en

De Bataviawerf is een particuliere

Er wordt zo veel mogelijk gebruik

ambachtelijke bouwmethoden, terwijl

stichting zonder winstoogmerk.

11

goodwood revival 2015

De organisatie kan worden gekenschetst als een
combinatie van toeristisch bedrijf, centrum voor
ambachtelijke scheepsbouw, kenniscentrum en
vrijwilligersorganisatie. In 2003 nam Willem Vos
afscheid als scheepsbouwmeester. Zijn werk wordt
voortgezet door een nieuw team. Ter ondersteuning
van het historisch-ambachtelijk onderzoek is de
Stichting Willem Vos Fonds opgericht.
Tussen 1985 en 1995 werd vooral gewerkt aan de
bouw van de Batavia, een reconstructie van een
VOC-schip uit 1628. In 1995 werd de kiel gelegd
van De Zeven Provinciën, een reconstructie van een
linieschip uit 1665 en vermaard als het vlaggenschip
van Michiel de Ruyter. Op maandagavond 13 oktober
2008 brak er brand uit. Daarbij gingen enkele
gebouwen, waaronder de zeilmakerij, geheel in
vlammen op. Andere gebouwen werden beschadigd.
De replica’s van de Batavia en de Zeven Provinciën (in
aanbouw) bleven gespaard. De zeilen van de Batavia
zijn wel bij de brand verloren gegaan.
Al met al een gezellig samenzijn met een leerzaam
tintje.
Marc Bezem.
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HOE ORGINEEL IS JE PORSCHE NOG?

Hoe
origineel is
je Porsche
nog?
O

riginaliteit…..

manier om dit te checken. De meeste

dezelfde zijn die destijds in de fabriek

Sommigen vinden dit erg

onderdelen die onderdeel uitmaken

op mijn auto zijn geschroefd.

belangrijk bij hun klassieke Porsche,

van de ontsteking en elektrische

anderen vinden juist dat je Porsches

systeem zijn origineel door Bosch

Mijn 911 rolde op 6 oktober 1970 van de

moet aanpassen en verbeteren zoals

geleverd. Je moet dan denken aan

band in Zuffenhausen. Ervan uitgaande

velen, waaronder Porsche zelf, dat ook

de ontstekingsunit (HKZ), bobine,

dat Porsche de benodigde onderdelen

door de jaren heen gedaan hebben.

verdeler, startmotor, etc. Bosch heeft

niet lang voor de daadwerkelijke

Welke mening je ook bent toegedaan,

sinds de jaren ’60 deze onderdelen

productie van Bosch toegeleverd kreeg,

ik denk dat we allemaal in de basis

voorzien van een datumcode. Deze was

zouden er op mijn auto onderdelen

het liefst onze 911 of 912 zo origineel

vanaf het begin van de productie van de

moeten zitten met datumcodes voor

mogelijk zien.

911 en later de 912 een 3-cijferige code.

september en oktober 1970. Dus

Aan deze code kun je dus zien wanneer

respectievelijk 029 en 030. Ik heb de

deze onderdelen geproduceerd zijn.

HKZ, bobine en startmotor nagekeken

Maar wat is origineel? Is dat als de

en tot mijn verbazing hadden deze

auto exact zo is als deze uit de fabriek
kwam? Of is dit als hij “Matching

Een tijdje geleden, kwam ik op een

allemaal de juiste codes voor deze

Numbers” heeft? Voor mij persoonlijk

specifiek Amerikaans forum voor

maanden. De HKZ is 030, de bobine

gaat het erom dat de zaken die je

onze types Porsche een lijst tegen

is 029 en de startmotor is 029. Dus de

eenvoudig weer kan terug brengen naar

met al deze datumcodes. De codes

kans is zeer groot en erg aannemelijk

origineel best anders mogen zijn, zoals

veranderden elke maand. Zo heeft

dat deze onderdelen nog de originele

andere velgen of andere stoelen. Wel

een onderdeel gemaakt in juli 1965

zijn en dus allemaal 45 jaar oud zijn.

wat er toentertijd ook op de optielijst

de datumcode 507 en oktober 1970

stond, maar mijn 911-je mag voor mij

is 030. Deze winter heb ik bij mijn

Dat bewijst maar weer eens dat het

wat minder spartaans zijn dan dat hij

911 de koppeling vervangen en dus

vroeger ging om het fabriceren van

vanuit Zuffenhausen op transport ging

moest het blok uit de auto. Meteen

onderdelen met de best haalbare

naar Italië.

even bij mijn auto gekeken naar deze

kwaliteit. Dat is tegenwoordig wel

codes. Tot mijn verbazing kwam ik

anders nu onderdelen worden gemaakt

Maar je kunt ook anders kijken naar

erachter dat heel veel onderdelen nog

om een beperkte levensduur mee te

originaliteit. Hoeveel is er in de jaren

origineel zijn of dat deze zijn vervangen

kunnen gaan. Ik denk niet dat er over

dat de auto op de weg is aan de auto

door exemplaren met de juiste

45 jaar nog een 991 rondrijd met de

vervangen? De normale slijtdelen zoals

productiedatum. Daar het laatste niet

originele bobines en startmotor.

remmen, snaren, etc, dat zal echt

heel waarschijnlijk is en mijn 911 over

Of denkt u van wel?

wel vervangen zijn, maar hoe zit het

het algemeen heel origineel was, ga

met de andere onderdelen? Er is een

ik ervan uit dat deze onderdelen echt

Hessel Roukema

hoe orgineel is je porsche nog?
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SWAP meeting bij
BAS Autoservice
Na twee geslaagde SWAP meetings in 2014 en 2015 in het
uiterste westen van ons land, staken we nu helemaal
over naar de oostzijde, waar het 356/911/912-circus op
31 januari jl. neerstreek bij Bas en Monique Aalberts
van BAS Autoservice in Lichtenvoorde.

15

SWAP meeting bij BAS Autoservice
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D

Na twee geslaagde SWAP

Köhnen was als altijd aanwezig met

lekkere broodjes kroket en frikandel.

meetings in 2014 en 2015 in

een van zijn racesimulatoren, waar

Er was meer dan genoeg voor iedereen,

het uiterste westen van ons land,

onlangs zelfs Max Verstappen nog een

dus het blik erwtensoep dat Ton Vos

staken we nu helemaal over naar de

rondje in gereden heeft. Met name

nog in de keuken gevonden had,

oostzijde, waar het 356/911/912-circus

onze zuiderburen toonden opvallend

hoefde niet meer open. Mede namens

op 31 januari jl. neerstreek bij Bas en

veel belangstelling.

911/912-praeses Hessel Roukema

Monique Aalberts van BAS Autoservice
in Lichtenvoorde.

Tunen en testen

bedankte hij Monique en Bas – en in
hun kielzog alle andere vrijwilligers

Gastheer Bas Aalberts was ondertussen

– voor een uiterst gezellige SWAP

Bij binnenkomst stond er al meteen

overal aanwezig: in de werkplaats

meeting.

een glaasje ‘bubbels’ klaar op een

om de laatste snufjes en techniek

wel heel snel bijzettafeltje dat in geen

op tuning-gebied toe te lichten en in

Henk Schotanus

enkele huiskamer zou misstaan. Ook

de rollenbank-testruimte om een –

Porsche 356 Club NL

de overige dranken worden bij BAS op

gelukkig – goed vastgesjorde Marcos

een aparte wijze ‘gekoeld’.

flink de sporen te geven, hetgeen veel

Handen schudden
en kramen verkennen.

bekijks trok.

Soep en snacks

Maar daarmee was hij toch niet de

Nadat enkele oud-, huidige- en

belangrijkste persoon in huis. Die eer

aankomende voorzitters de nodige

ging weer naar oma ‘BAS’, die samen

handen hadden geschud, konden de

met haar man en enkele familie-/

bezoekers de inhoud van de kramen

personeelsleden het (hier nog lege)

gaan verkennen. Charles ‘Bernax’

buffet vulden met heerlijke soep en

SWAP meeting bij BAS Autoservice
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Even
voorstellen
Vincent
van den berg
Even voorstellen

Vincent
van de berg
Als kersvers secretaris van onze mooie club is mij
gevraagd mijzelf in deze rubriek gelijk maar aan u
voor te stellen. Een verzoek wat ik natuurlijk niet
kon en wilde weigeren, dus bij deze dan.
Factsheet
Naam: Vincent van den Berg

Het begin

Hoe ben ik met Porsche in aanraking gekomen? Dit

Leeftijd: (bijna) 41

was in 1996, want in dat jaar werd ik met het Porsche

Burgerlijke staat: Samenwonend met vriendin Astrid en
3 kinderen

virus besmet. De directeur van het bedrijf waar ik in

Woonplaats: ’s-Gravenzande - gelegen in het mooie
Westland

een Porsche aangeschaft. Deze Porsche was van het

Werk: Field Engineer bij SEW Eurodrive

aansprak. Met die auto wilde ik wel eens een stukje

Hobby’s: Auto’s en rally’s rijden (als navigator)

(mee)rijden. Zonder probleem gaf de directeur

Sinds 2005 lid van de Klassieke Porsche 911 & 912
Club

zijn sleutel aan mij en drukte mij op het hart dat

Wat hebben we in de schuur staan:

vervoermiddel – een Opel Kadett D – en dat ik hier

Een Porsche 912 uit 1966, oorspronkelijk in Amerika
geleverd, in 2003 naar Nederland geëxporteerd en
sinds 2004 in mijn bezit.

wel rekening mee moest houden. Na dit snelle ritje

Een Porsche 911 (964) uit 1991, oorspronkelijk
in Duitsland geleverd, in 1992 naar Nederland
geëxporteerd en sinds 2008 in mijn bezit.

student heeft weinig financiële armslag en dus werd

die periode naast mijn studie werkzaam was, had
type 964, een model dat mij toen ook al bijzonder

dit wel een tikkeltje sneller was dan mijn huidige

met hartslag 180 was ik meteen verkocht: ooit wilde
(moest) ik ook zo’n sportwagen bezitten. Echter, een
de aanschaf op de lange baan geschoven. Medio
2003 had ik dankzij een aantal jaren hard werken wat
geld opzij gezet en pakte ik het hoofdstuk aanschaf
Porsche maar eens op.

even voorstellen: Vincent van den berg

Porsche 912

Ik ging mij verdiepen in de historie van dit mooie merk en vond
het oer model 911 toch ook wel erg mooi. Op zoek naar een
goed exemplaar van dit type dus. Tijdens die zoektocht kruiste
plotseling een 912 mijn pad. Van dit model had ik eigenlijk nog
niet eerder gehoord, dus dook ik in de technische specificaties.
Na deze geraadpleegd te hebben en wat reviews van dit model te
hebben gelezen, kwam ik tot de conclusie dat zo’n 912 eigenlijk
ook best een prima basis zou kunnen zijn om mijn Porschedroom
te verwezenlijken. Na een aantal 912’s te hebben bekeken, stuitte
ik in 2004 op een particuliere bezitter die zijn zojuist grotendeels
gerestaureerde 912 te koop aanbood. Na contact te hebben
opgenomen werd een afspraak gemaakt om de auto te bezichtigen
en een proefrit te maken. Met de Fuchs velgen en een tikkeltje
lagere banden dan standaard, de prachtig mooie nieuwe rode lak
die volgens de verkoper de originele Porsche kleur 6407 signaal
rood betrof, het gereviseerde motortje en een actueel taxatierapport
werd de koop na wat prijsonderhandeling gesloten. Bij nader
inzien was de gerestaureerde status van de auto niet conform mijn
eigen standaard. Al gauw lag de motor eruit om de motorruimte
netjes te maken. Tegelijkertijd de bodem en de wielkasten goed
schoongemaakt en van een laagje verf voorzien. Startblokkering
ingebouwd en een op maat gemaakte RVS uitlaat gemonteerd.
Bekabeling achter de klokken weer opnieuw aangesloten en nog
wat andere werkzaamheden. Motor weer ingebouwd en lopen
maar helaas bleek de motor olie te lekken op de afdichting bij
het vliegwiel: de oliekeringbaan bleek ingelopen te zijn. Motor er
weer uit, gelukkig gaat dit erg eenvoudig. Nadat een asbus was
gemonteerd, bleek de lekkage definitief verholpen. Doordat ik meer
een sleutelaar en poetser dan een rijder ben, heeft de 912 na de
aanschaf nooit meer echt meters op het asfalt gemaakt. Hopelijk
zal ik met mijn nieuwe functie binnen de club meer gebruik gaan
maken van de 912.

Porsche 964

Na weer wat gespaard te hebben, was de tijd aangebroken om
de verzameling uit te breiden. Zo’n 964 die het virus ooit in mij
aanwakkerde, moest er nu maar eens komen. Mijn voorkeur ging
uit naar de 964 RS, maar helaas werd deze slechts mondjesmaat te
koop aangeboden en was deze toentertijd (2008) ook al vrij prijzig.
Zodoende verlegde ik mijn focus naar een Carrera 2. Een Carrera 4
was en is geen optie, want een rijdersauto heeft naar mijn mening
alleen achterwielaandrijving. Na enige omzwervingen werd ik
op slag verliefd op een bij een handelaar in Oss te koop staande
Carrera 2 uit 1991. U moet weten dat ik een soort van velgentik
heb, het moet mooi en groot c.q. groter zijn dan maatje normaal.
En onder deze Porsche zaten – weliswaar niet originele – 18 inch
Fuchs velgen gemonteerd en was de auto verlaagd. Dit laatste is
een tweede tik van mij, alles wat ik bezit qua auto’s zowel zakelijk
als privé staat lager dan de standaard hoogte. Persoonlijk vind
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even voorstellen: Vincent van den berg

ik dat dit een auto een stuk mooier maakt en als “bijzaak” wordt
de handling ook nog ‘ns beter. Toevallig moest ik in de buurt van
deze handelaar voor mijn werk wat werkzaamheden verrichten. Na
werktijd liep ik de showroom binnen en vroeg ik terloops of die er
nog wat 964 materiaal te koop was. Uiteraard had ik mijn kandidaat
964 al zien staan en was mijn hartslag alweer naar ongekende hoogte
gestegen: wat een schoonheid zeg. Voordat ik binnenliep, kwam er
net een man uitgelopen die ook interesse in deze auto had, bleek
later. Haast was dus geboden, dus zonder proefrit of überhaupt de
zescilinder boxermotor gehoord te hebben, werd de deal gesloten.
Qua prijs was er weinig ruimte, aangezien er veel belangstelling voor
dit exemplaar was. Het was de bedoeling om weinig aan de 964 te
gaan doen, behoudens het nodige poets en schoonmaakwerk om de

Uiteraard had ik mijn kandidaat 964 al
zien staan en was mijn hartslag naar
ongekende hoogte gestegen
auto naar mijn standaard te krijgen. Echter als je eenmaal bezig bent,
stuit je op dingen die je niet mooi vind of mooier kunnen en ja hoor
binnen no time lag ook deze Porsche qua techniek weer volledig uit
elkaar. Motor optisch weer helemaal opgefrist met nieuw plaatwerk,
verse o-ringen en pakkingen enzovoort. Een revisie was gezien de
kilometerstand van 124.000 nog niet nodig. Verder wel het hele
onderstel uit elkaar gehaald, gestraald en gespoten. Vervolgens alle
slijtdelen waar nodig vervangen waaronder de lagers en fuseekogels
en een setje Bilstein schokbreker eronder gezet. Tegelijk maar even
de airco gedemonteerd, want in een sportwagen hoort geen airco
(vind ik). Tot slot aan de voorzijde een setje grote remmen van een
993 Turbo gemonteerd en de oorspronkelijke voorste remklauwen
gereviseerd en naar achteren verplaatst. Uiteindelijk stond na 3 jaar
de 964 weer in elkaar.

Het vervolg

Net als de 912 blijkt ook de 964 ten prooi te zijn gevallen aan een
bestaan van opknappen, sleutelen en poetsen in plaats van rijden. Na
voltooiing heb ik ook met deze auto maar zeer spaarzaam gereden.
Beide auto’s staan gebroederlijk naast elkaar in de stallingsruimte,
elk onder een mooie afdekhoes. Als gezegd ligt het in de verwachting
dat er vanaf 2016 regelmatig met de auto’s wordt gereden. Schijnt
beter te zijn voor de auto’s ook (rust roest…).
Heb ik tot slot nog wat te wensen? Natuurlijk … het volgende project
moet bij voorkeur een 997 worden en dan het liefst een GT3 (nog
liever een RS, maar die zijn nu al onbetaalbaar…). Dit zal nog enige
tijd gaan duren daar kinderen en het binnen afzienbare tijd verhuizen
veel tijd en geld (gaan) kosten. Enfin, in ieder geval weer iets om over
te dromen. Porsche … een mooi merk.
Vincent van den Berg

De BESTE dekking
voor uw klassieker!

Vanaf

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook
verzekerd zijn van een perfecte dekking voor uw
klassieke auto. Daarom biedt GIO klassiekerverzekering dé autoverzekering voor oldtimers
en youngtimers waarbij u zelf de dekking bepaalt.
Onze voorwaarden zijn afgestemd op klassieke
automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw
wensen.
Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
Scherpe premie met uitstekende dekking
Keuze van eigen schade hersteller
Polis op maat via internet en telefoon
Bij aantoonbare meerwaarde, 10% overdekking
Ook mogelijk voor Engels kenteken
Ruimere dekking dan FEHAC-normen

€38,50
PER JAAR*

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale
service en zijn we altijd bereikbaar, óók in het
weekend. Vragen of opmerkingen? Neem gerust
contact met ons op, wij helpen u graag en zoeken
daarbij naar de beste oplossing.
U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn
exclusief met onze scherpe premie en uitstekende
dekking!
* exclusief assurantiebelasting

GA SNEL NAAR WWW.WWW.GIO.EU/PORSCHE911912 EN BEKIJK ONZE
KLASSIEKERVERZEKERING OF BEL 036 - 548 70 70!
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2016 Flanders
Collection Car
Gent Expo
Op advies van de evenementencommissie hadden we er een
weekendje Gent van gemaakt

N

ou ja Gent; omdat het Valentijns weekend was bleek het

behoorlijk uit. Bij de Porsche – die natuurlijk in de

nog niet eenvoudig om voor een acceptabele prijs een

winterstalling stond - was dat spectaculair geweest

leuk hotel in Gent te vinden. Dat was uiteindelijk beschikbaar in

maar bij een moderne auto met ESP etc. werd alles

Kluisbergen, ongeveer 40 km van Gent. Een prima hotel overigens

gecorrigeerd voor we het goed en wel in de gaten

met een uitstekend menu op de zaterdagavond. Na een eveneens

hadden. Een grotere uitdaging bood het vinden van

prima ontbijt togen we op zondagmorgen naar de Expo Gent voor

een parkeerplaats bij het beursterrein. Naar goed

de Flanders Collection Cars. Het was koud geweest en nog nat

Belgisch gebruik waren er veel borden die slecht te

en bij het sportief nemen van de tweede rotonde brak de auto

lezen en weinig informatief waren. We hadden de
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aanwijzingen van een (overigens vriendelijke) beursfunctionaris

op de twee Porsches (een klassieke 911 en een 356) 10

nodig om uiteindelijk op parkeerplaats 6/7 aan te komen.

biedingen waren gedaan. Probleem met zo’n veiling

Dan de beurs zelf; er waren drie forse hallen waar auto’s,

is dat je koopt in de staat waarin de auto wordt

onderdelen. automobilia en horeca te vinden waren. Porsche

aangeboden en op de prijs nog veilingkosten (13%) en

(althans een Belgische dealer) had een eigen stand met klassiekers

BTW komen. Toch maar niet geboden, dus. Gezien
de tijd van het jaar – het seizoen is nog niet echt
begonnen – was het leuk weer een klassiekerbeurs te

Er is dus kennelijk nog wel wat
aanvoer van de andere kant van
de oceaan, maar het echte moois
komt er niet meer vandaan.

bezoeken. De combinatie met de stad Gent, waarvan
we na de beurs nog even het prachtige centrum
hebben bezocht, maakte het de moeite waard.
Alleen voor de beurs was de reis wellicht toch
net iets teveel geweest. De beurzen in Antwerpen
en natuurlijk in Essen zijn dan toch nog wat
indrukwekkender.

met Porsche prijzen. Dat viel trouwens op bij alle Porsches die
werden aangeboden. De prijzen logen er niet om. Betaalbaar waren
nog de te koop staande 928’s maar de kwaliteit van het gebodene
wisselde nogal. Er waren een paar Nederlandse aanbieders,
waaronder E&R Classics uit Waalwijk, die een flinke stand had
ingericht. Daarnaast was er een Belgisch veilinghuis (DefCom) dat
auto’s aanbood die uit de Verenigde Staten waren geïmporteerd.
Er is dus kennelijk nog wel wat aanvoer van de andere kant van
de oceaan, maar het echte moois komt er niet meer vandaan. De
biedingen konden ook online worden uitgebracht en ik zag dat er

Erik-Jan Huiberts

24

1974 Porsche 911 2.7 coupe

Porsche 911
modeljaar 1974
Introductie van
het G-model oducVanaf het modeljaar 1974 moeten alle autofabrikanten die
auto`s aanbieden op de Amerikaanse markt, voldoen aan een
groot aantal nieuwe veiligheidsnormen. Deze zijn opgesteld
door de U.S Department of Transportation section Federal
Motor Vehicle Safety Standards and Regulations. Een hele
mond vol.

column albert vos
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Van alle nieuwe normen is de meest ingrijpende de
vanaf dan geldende wettelijk vastgestelde eis aan de
minimum bumperhoogte. Daarbij ‘t feit dat bumpers
een aanrijding tot 8 kilometer per uur moeten kunnen
doorstaan zonder dat er ernstige schade wordt
toegebracht aan vitale delen van de auto. Deze
wetgeving bezorgt menig auto-ontwerper hoofdpijn
en slapeloze nachten want hoe ga je een dergelijke
aanpassing integreren in een reeds bestaand ontwerp
van een mooie slanke gestroomlijnde sportauto.

1974 Porsche 911 2.7 targa in de Amerikaanse uitvoering

Een aantal fabrikanten lost het op door massieve
rubber bumpers aan de voor en achterzijde te
monteren, zoals bijvoorbeeld de MG-B. Andere
fabrikanten trekken zich met bepaalde modellen
helemaal terug van de Amerikaanse markt, zoals
Citroën met de SM. Omdat deze auto is uitgerust met
meesturende koplampen zonder de vereiste vaste
sealed beam verlichting en met de kenmerkende in
hoogte verstelbare vering, kan niet aan de strenge
eisen worden voldaan.

Modellen 1974

Porsche komt met de introductie van het 911 G-model
volgens velen met de meest elegante oplossing voor
de “bumperproblematiek”. Men komt aan de eisen
tegemoet door montage van aluminium bumpers
die verbonden zijn met hydraulische schokdempers
waarmee de bumpers na een lichte aanrijding weer
in de oorspronkelijke positie terugkeren. Voor
de Europese markt worden overigens standaard
vervormbare buizen gebruikt in plaats va de duurdere
schokdempers. Deze zijn overigens wel als optie
verkrijgbaar [M058].
De ontstane bewegingsruimte tussen bumpers en
spatschermen is aan weerszijde van de auto opgevuld
door toepassing van harmonicavormige rubbers.
Verder zijn de richtingaanwijzerunits nu in de bumper
gemonteerd. Verder zijn de bumpers voorzien
van een dikke rubberstrip met aan de achterzijde
dikke rubberen rozetten. Vanwege de aangepaste
bumperconstructie en het daardoor ontstane
ruimtegebrek, beschikt het G-model nu over slechts
één 12 volt 74 A/H accu in plaats van de tot en met het
F-model toegepaste 2 stuks 12 volt 36 A/H accu`s.
Een andere vereiste was de toepassing van
hoofdsteunen op de voorstoelen. Dit werd door
Porsche elegant opgelost door deze in de voorstoelen
te integreren.

Voorbumper in onderdelen
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Carrosserie

is in het midden voorzien van een groot kunststof vlak voor de

De grootste en meest opvallende verandering

claxon bediening en de deurpanelen zijn volledig vernieuwd

voor modeljaar 1974 zijn de hiervoor omschreven

en voorzien van kaartenbakken met een opklapbaar deksel. De

nieuwe bumpers. Carrera RS is vanaf nu ook als

veiligheidsriemen rollen zich nu automatisch op.

Targa leverbaar. Alle Targa ’s zijn nu standaard

		

voorzien van een uitneembaar dak dat niet
meer opvouwbaar is. Het opvouwbare dak blijft

Onderstel

Het onderstel is aangepast en aan de voorzijde voorzien van een

wel als extra optie verkrijgbaar. De vulopening

nieuwe stabilisatorstang die bij de 911 en 911S een doorsnede

van het ruitensproeier reservoir zit nu naast de

heeft van 16 mm en bij de Carrera 20 mm. De draagarmen aan

benzinevuldop. De benzinetank heeft nu een inhoud

de achteras zijn nu van lichtmetaal en tevens voorzien van grotere

van 80 liter. Vanwege deze grotere benzinetank is

achteraslagers.

het reservewiel ruimtebesparend uitgevoerd met
een opvouwbare reserveband en is de gereedschap
set uitgebreid met een 12 volt luchtpomp.		
		

Interieur

In het interieur vallen de stoelen met geïntegreerde
hoofdsteunen op en het dashboard is nu aan
beide zijden voorzien van een ventilatierooster ter
ontwaseming van de zijruiten. Het 4-spaaks stuur

1974 Porsche 911 RSR motor
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1974 Carrera RS coupe

		

Transmissie

De standaard versnellingsbak is een 4-bak van het
type 915, voor de Carrera RS is dat een 5-bak. Op
verzoek is een 5 bak of Sportomatic leverbaar. De

Productieaantallen
en chassisnummers in
modeljaar 1974
Model

Aantallen

Chassisnrs. v.a.

911Targa

3100

9114110001 - - - - -

911S Coupe

1349

9114300001 - - - - -

911S Targa

888

9114310001 - - - - -

Alle modellen zijn nu uitgerust met de 2.7 liter

911 Carrera Coupe U.S.

518

9114400001 - - - - -

motor waarbij de 911 en 911S voorzien zijn van

911 Carrera Targa U.S

236

9114410001 - - - - -

het Bosch K-Jetronic injectiesysteem terwijl de

911 Carrera RS Coupe

1026

9114600001 - - - - -

Carrera RS nog steeds beschikt over het Bosch

911 Carrera RS Targa

423

9114610001 - - - - -

mechanische inspuitsysteem. Vanwege de nieuwe

911 Carrera RS 3.0 Coupe

56

9114609001 - - - - -

achterbumper is ook het uitlaatsysteem aangepast.

911 Carrera RSR 3.0 Coupe

42

9114609001 - - - - -

laatste optie overigens niet voor de Carrera RS. Om
de pedaalkracht van de koppeling te verminderen,
is er nu een speciale hulpveer gemonteerd.

Motoren

911 Coupe

4004

9114100001 - - - - -

De warmtewisselaars zijn nu beter tegen corrosie
beschermt door toepassing van vlamverzinkt
plaatwerk.

								
911

911S

Inhoud

2687cc

2687 cc

2687 cc

Vermogen

150 pk

175 pu

210 pk

225 km/pu

240 km/pu

Motortype

911/92

Topsnelheid 210 km/pu

911/93

Carrera RS
911/83
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De
Porsche turbo
en zijn
geschiedenis

De porsche turbo en zijn geschiedenis

In 1975 kijk ik vanuit
mijn werkkamer bij een
ingenieursbureau in
Nijmegen uit op de Sint
Annastraat. Even verderop
woont een heerschap die
zijn geld verdient met
“arbeidsbemiddeling“, in die
tijd noemden wij dat een
koppelbaas.

D

aarmee kon men in die jaren zeg maar royaal
geld verdienen en als de eerste Porsche Turbo

in dat jaar op de markt verschijnt met een prijskaartje
van ongeveer 90.000 gulden, staat daar dan ook al
snel zo’n zilvergrijs exemplaar voor de deur. Ik ben er
getuige van hoe de Porsche Turbo in luttele seconden
van 0 tot 100 km/h door de Sint Annastraat richting
het Keizer Karelplein accelereert. Uiterst indrukwekkend, zonder al teveel kabaal en met een fluitende
turbo…

Geschiedenis

Al vroeg in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor begrijpt men dat het vermogen kan worden verhoogd als er meer lucht in de cilinder wordt gepompt.
Met meer lucht (zuurstof) kan er ook meer brandstof
verbrand worden, waardoor bij het ontsteken van
het mengsel de druk in de cilinder hoger wordt en
de zuiger dus met meer kracht naar beneden wordt
gedrukt. Gottlieb Daimler kreeg al in 1885 een patent
op een soort drukvulling waarbij de zuigeronderzijde
als pomp werkte. Ook Rudolf Diesel houdt zich al in
1896 met een dergelijke drukvulling bezig. Uiteindelijk blijken beide prille experimenten niet succesvol.
Meer succes hebben pogingen om drukvulling te
realiseren met een rechtstreeks door de motor aangedreven compressor, bijvoorbeeld een rootsblower
of centrifugaal compressor. Al in 1906 doet in de USA
de eerste raceauto met zo’n centrifugaal compressor
mee aan wedstrijden. De door dit compressortype
opgewekte drukvulling heeft het voordeel dat het motorvermogen aanzienlijk kan worden verhoogd maar
tegelijkertijd ook min of meer geregeld kan worden.
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De porsche turbo en zijn geschiedenis

Al vanaf de eerste wereldoorlog wordt vooral bij vliegtuigmotoren
drukvulling toegepast waardoor deze bovendien minder last hebben
van de verminderde luchtdichtheid op grotere hoogte.

Auto Union GP auto type D met twee rootsblowers

Bentley 4,5 liter Blower

Het nadeel is dat de aandrijving van de compressor vermogen kost.

heeft de toepassing bij personenauto’s lang op zich

Al vanaf de eerste wereldoorlog wordt vooral bij vliegtuigmotoren

laten wachten. In 1905 heeft de Zwitserse ingenieur

drukvulling toegepast waardoor deze bovendien minder last hebben

Alfred Büchi het principe van de turbocompressor

van de verminderde luchtdichtheid op grotere hoogte. Ook wordt

bedacht en vastgelegd in patenten. De opbouw van

dan al een koeler voor de gecomprimeerde lucht toegepast.

een turbo is in principe eenvoudig; het geheel bestaat

Bij dieselmotoren komt in de jaren ‘20 de mechanische drukvulling

uit een turbinehuis met het turbinewiel dat via een

in zwang, vooral bij grote motoren voor schepen en treinen. Vanaf

as verbonden is met het compressorwiel dat in het

het midden van de jaren ’20 van de vorige eeuw tot na de tweede

compressorhuis zit.

wereldoorlog worden autoraces overheerst door raceauto’s met
“compressormotoren”. Voorbeelden zijn de Grand Prix auto’s van
Auto-Union (ontwikkeld door de oude professor Ferdinand Porsche)
en Mercedes.
Niet alleen bij racemotoren wordt mechanische drukvulling toegepast, ook bij de duurdere personenauto’s van de jaren ‘20 en ’30 is
dit het geval. Voorbeelden zijn de Mercedes SSK en de Bentley 4,5
liter. In de jaren ‘50 verdwijnt de compressor door het veranderen
van de reglementen uit de racerij, met uitzondering van de drag
races. Bij de personenauto’s zien we in de jaren ‘70 en ‘80 weer mechanische compressoren opduiken, onder meer bij Aston Martin,
Jaguar, Mercedes, Volkswagen (G-lader) en Fiat.

De uitlaatgas turbocompressor

Hoewel de turbocompressor, waarbij gebruik gemaakt wordt van de
energie van de uitlaatgassen voor de aandrijving van een centrifugaal compressor, bijna net zo oud is als de verbrandingsmotor zelf,

Werking turbo compressor

De porsche turbo en zijn geschiedenis

Door de hoge temperatuur van de uitlaatgassen hebben vooral het
turbinedeel, de verbindingsas tussen turbine en compressor, de

Porsche Can-Am turbo’s

Het turbo tijdperk van Porsche begint in 1969 met

afdichtingen en de lagering het thermisch zwaar te verduren. De

de beslissing mee te gaan doen met het sportwagen

uitlaatgastemperatuur bedraagt bij diesels ca 650˚C maar kan bij

kampioenschap in de Canadian-American Challenge

benzinemotoren oplopen tot boven de 1.000˚C. Ook de smering van

Cup (Can-Am). Bij deze in 1966 gestarte serie zijn

de verbindingsas – die bij de huidige turbo’s tot boven de 200.000

er geen beperking in de soort aandrijving, cilinde-

(!) toeren per minuut maakt – geeft de nodige problemen onder

rinhoud en dergelijke. In de eerste jaren worden de

die thermische omstandigheden. Pas met de komst van nieuwe

races gedomineerd door auto’s van Bruce McLaren

materialen zoals die in straalmotoren worden toegepast, is het

die zijn uitgerust met V8 motoren van Chevrolet.

mogelijk geworden compacte turbo’s te bouwen geschikt voor auto

Porsche bouwt in 1969 de nieuwe 917PA (Porsche +

en vrachtauto’s.

Audi) met een 4,5 liter twaalfcilinder motor met 580

In eerste instantie worden turbocompressor alleen bij dieselmoto-

pk. Maar in de races is deze niet opgewassen tegen

ren voor schepen en treinen toegepast. Pas in 1938 wordt de eerste

de V8 motoren met vermogens boven de 600 pk.

dieselvrachtauto met een turbo door het Zwitserse merk Saurer op

Porsche vergroot de cilinderinhoud voor het volgende

de markt gebracht.

seizoen naar 5 liter (630 Pk) en later nog naar 5,4

Turbocompressoren op
personenauto’s

liter met 660 pk. Ook dit is echter niet voldoende om
de McLarens van de overwinning af te houden. Meer
vermogen is noodzakelijk. Eerst wordt geprobeerd

Bij een benzinemotor wordt het vermogen geregeld op basis van de

door de twaalfcilinder te voorzien van 4 extra cilin-

cilindervulling; de hoeveelheid brandstof is afhankelijk van de hoe-

ders: de zestien(!)cilinder Porsche motor is geboren.

veelheid lucht. De hoeveelheid lucht wordt geregeld door de gasklep

In 6,5 liter uitvoering levert deze motor 760 pk maar

(of beter gezegd; smoorklep). De regeling van de turbodruk bij

men schat in dat dit vermogen in combinatie met

benzinemotoren heeft de nodige hoofdbrekens gekost, meer speci-

het hogere gewicht van de motor en het langere en

fiek het probleem met het “turbogat”. Als het gaspedaal ingedrukt

zwaardere chassis niet voldoende zal zijn.

wordt, duurt het enige tijd voordat de turbine op toeren komt, druk
gaat leveren en het motorvermogen toeneemt; het “turbogat”.
Pas in 1962 waagt General Motors het om twee turbomodellen op
de markt te brengen: de Chevrolet Corvair Monza en de Oldsmobile Jetfire. Bij de Corvair maakt GM bij de 6 cilinder boxermotor
gebruik van een bypass en de Jetfire beschikt al over een in de turbo

Bij Porsche is op dat moment
evenwel nog niet veel kennis
van turbomotoren aanwezig.

geïntegreerde regelklep voor het begrenzen van de laaddruk. Na
een jaar zijn beide modellen evenwel geschrapt vanwege de grote

Uiteindelijk wordt besloten de twaalfcilinder motor

storingsgevoeligheid, het “turbogat “en het hoge brandstofverbruik.

van turbo’s te voorzien om zodoende minimaal 800

De Zwitserse ingenieur Michael May – hij heeft zich eerder bij

pk te kunnen bereiken. De resultaten bij Europese

Porsche en Ferrari met benzine-inspuiting bezig gehouden – komt

toerwagenraces, die Michael May met de turbo Ford

in 1967 met een turbokit op de markt die specifiek is ontwikkeld

en BMW motoren behaalt, hebben aan deze beslis-

voor Ford V6 carburatiemotoren. Daarmee stijgt het vermogen van

sing bijgedragen. Zo wordt in 1968 een BMW 2002

de 2,3 liter motor van 108 naar 180 pk. De druk in het inlaatkanaal

turbo winnaar bij de Europese toerwagen kampi-

wordt beperkt door een klep in het inlaatkanaal tussen de turbo en

oenschappen. Bij Porsche is op dat moment evenwel

de carburateur. Dit “pop-off ventiel” laat bij het bereiken van een

nog niet veel kennis van turbomotoren aanwezig.

vooraf ingestelde overdruk het teveel aan lucht ontsnappen. Ook

Wel heeft men in het verleden ervaring opgedaan

de BMW 2002 Turbo – vooral herkenbaar aan het opschrift “Turbo

met het opladen van motoren met rootsblowers. Zo

2002” in spiegelschrift aan de voorzijde – die in 1973 op de markt

zijn daar bijvoorbeeld de Auto Union GP auto’s van

komt, is uitgerust met een dergelijke regeling. Met een Kugelfischer

voor de tweede wereldoorlog, de op een Volkswagen

benzine inspuiting levert de motor 170 pk tegen 130 pk bij de versie

motor gebaseerde buitenboordmotor voor het leger

zonder turbo. Deze BMW was echter met slechts 1.672 exemplaren

en de Cisitalia GP auto. Het team van Hans Metzger

geen groot verkoopsucces, vooral door de technische (on)betrouw-

en Valentin Schäfer gaat aan de slag. Men voorziet de

baarheid en de energiecrisis. Bij de personenauto’s zijn de turbo-

twaalfcilinder motor van twee Eberspächer turbo’s

motoren tot halverwege de jaren ‘70 nog geen succes maar bij de

die oorspronkelijk bij dieselmotoren worden toege-

racerij intussen wel.

past. Eerst tracht men de turbodruk te regelen door,
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De 12 cilinder motor met twee turboladers

net als bij de May turbo’s, de druk in de inlaat te beperken. Een overdrukklep verhindert dat de druk in het

Porsche 930

Door de komende reglementveranderingen van de FIA besluit

inlaatspruitstuk te hoog wordt. Met deze regeling is de

Porsche eind november 1973 met een turbo 911 mee te gaan doen

auto moeilijk te beheersen; een aanzienlijk “turbogat”

in de Groep 4 “Special GT” en de daarvoor vereiste 400 eenheden te

bij gas geven en bij gas loslaten draait de turbo nog

bouwen. Het is een moedig besluit van Ernst Fuhrmann om midden

door en neemt het vermogen niet snel genoeg af. In de

in de oliecrisis een dergelijke auto te gaan ontwikkelen. De auto

USA ontdekte Schäfer dat een Offenhauser turbo Indy

krijgt het interne typenummer 930. Bij Porsche is men voor die tijd

motor met een klep in de uitlaat (wastgate of bypass) is

ook al met een turbomotor voor de 911 bezig geweest. De eerste

uitgerust, waardoor de uitlaatdruk voor de turbo wordt

pogingen daartoe dateren al van 1969 / 1970. In 1972 installeert

beperkt en de overtollige uitlaatgassen naar de uitlaat

men een 2,7 liter motor met turbo in een auto. Bij rijproeven in het

worden afgevoerd. Schäfer koopt een klep en past

ontwikkelingscentrum van Porsche in Weissach blijkt dat er met

dit systeem bij de twaalfcilindermotor toe waardoor

250 pk vermogen genoeg is, maar dat het beheersen daarvan nog te

de regeling van de turbo wordt verbeterd. Na veel

wensen overlaat. Bovendien blijkt dit vermogen voor het standaard

detailwerk is in de loop van 1972 de motor gereed om

911 onderstel teveel van het goede. Pas in het voorjaar van 1974

ingezet te worden bij de Can-Am. Het vermogen van

heeft men een de grootste problemen opgelost.

de 5,0 litermotor is dan al gestegen tot 920 pk. In het

De uiteindelijke motor van de 930 (type 930/50) is ontwikkeld uit

jaar daarop is vermogen van de 5,4 liter motor tot ca.

de motor van de RS 3.0. Samengevat hetzelfde motorblok uit een

1.200 pk toegenomen, maximaal zelfs boven de 1.500

aluminium-silicium legering, voorzien van Nikasil cilinders met

pk. Porsche domineert de Can-Am totdat voor 1974

95 mm boring en aangepaste koelribben. Gewijzigd zijn onder

de reglementen worden gewijzigd en onder meer het

anderen de hoek tussen de inlaat- en uitlaatklep, de aanzuigkana-

brandstofgebruik beperkt wordt. Dat brengt het einde

len, de nokkenaslagers en het nokkenprofiel. Alleen de krukas en

van de turbomotoren bij de Can-Am met zich mee.

de drijfstangen stammen nog uit de “gewone” 911. Vlakke zuigers

De porsche turbo en zijn geschiedenis

Porsche 930 3,0 liter Turbo motor

kan. Dit systeem wordt toegepast, waarbij twee uitgangen van de
K-Jetronic worden afgesloten. Deze oplossing heeft tot 1994 stand
gehouden. Het basissysteem van de inspuiting is geheel mechanisch en eenvoudig van opbouw. De continue benzine inspuiting
(6,7 bar) is in het inlaatspruitstuk op korte afstand van de inlaatklep. De regeling van de hoeveelheid brandstof geschiedt door een
luchthoeveelheidmeter.
Bij de ontwikkeling van het turbogedeelte wordt gretig gebruik
gemaakt van de opgedane kennis bij de Can-Am turbomotoren.
Daarnaast heeft men geleerd van de ontwikkeling van de 2.1 liter
turbomotor met ca. 500 pk voor de Groep-5 RSR turbo voor het
1975 KKK turbo type 3LDZ

raceseizoen van 1974. Voor de turbo wordt gekozen voor het type
3LDZ van de firma KKK (Kühnle, Kopp und Kausch). Deze firma

verlagen de kompressieverhouding tot 6,5:1.

die sinds 1952 turbo’s produceert, heeft in 1972 de turbo tak van

Voor de brandstofinspuiting valt de keuze op het

Eberspächer overgenomen. Voor de turbo is in de toch al volle mo-

K-Jetronic systeem van Bosch dat sinds modeljaar

torruimte nog net plek gevonden, links onder naast de uitlaat. Door

1974 bij de 911 wordt toegepast. De luchthoeveel-

deze laaggelegen positie kan de olie van de turbo niet vanzelf in het

heidmeter van het bij de 911 toegepaste K-Jetronic

smeersysteem teruglopen waardoor een extra oliepomp nodig is

systeem is echter ongeschikt voor de veel grotere

om de olie terug in de olietank te pompen. De maximale turbodruk

luchthoeveelheden van de turbomotor. Gelukkig heeft

wordt op 0,8 bar begrensd door een bypassklep in de uitlaat. Om

Bosch nog een K-Jetronic systeem voor achtcilin-

het toerental van de turbine bij gas terugnemen niet teveel te laten

der motoren dat luchthoeveelheden tot 400 pk aan

dalen, zit tussen de aanzuigleiding en de persleiding een verbin-
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dingleiding met een klep. Deze klep

van 74,4 mm zijn o.a. een nieuwe

opent bij onderdruk in het inlaatspruit-

drijfstangen, zuigers en cilinders nodig.

stuk waardoor een kortsluiting tussen

Ook een nieuwe krukas en oliepomp

de in- en uitgang van de compressor

worden ontwikkeld. Door het com-

ontstaat en de lucht rondgepompt

primeren van de lucht bedraagt de

wordt. Om motorschade te voorkomen

luchttemperatuur voor de inlaatklep

als de laaddruk onverhoopt boven de

meer dan 140˚C. Hierdoor neemt de

1,0 á 1,2 bar stijgt, verbreekt een veilig-

thermische belasting van de motor toe

heidsschakelaar de stroomtoevoer naar

en vermindert de hoeveelheid lucht die

de benzinepomp. Het vermogen van

de cilinders ingepompt kan worden.

de turbomotor is met opzet beperkt tot

Door het toepassen van een luchtkoeler

260 pk omdat men een hoger vermo-

(intercooler) kan de luchttemperatuur

gen voor een “normale” automobilist

met 50˚C à 60˚C verlaagd worden en

niet veilig acht. Om dit vermogen de

de lucht hoger gecomprimeerd in de ci-

baas te kunnen, is een nieuw vier-

linder worden gepompt. De luchtkoeler

versnellingsbak nodig (type 930/30)

ook voor de achterspatbordverbredin-

vind een plek onder de nieuwe vleugel

en een sterkere koppeling. Ook de

gen die met de hand (!) worden ingelast

op de motorkap. Dankzij al deze ingre-

gehele wielophanging, torsieveren en

omdat nieuwe carrosseriemallen te

pen stijgt het motorvermogen van de

stabilisatoren worden aan het hogere

duur zijn voor een kleine serie.

3,3 liter tot 300 pk.

vermogen aangepast.

De vraag naar de turbo overtreft echter

De Porsche 930 motoren markeren

In 1974 gaat men er vanuit dat er geen

alle verwachtingen en met besluit in

het begin van een lange weg van de

grote aantallen van de turbo verkocht

het voorjaar van 1976 dan ook tot de

ontwikkeling van turbomotoren voor

zullen worden. Alle nodige compo-

ontwikkeling van de 3,3 liter Turbo

personenauto’s. Porsche is een van

nenten worden dan ook in Weissach

(type 930/60). Voor deze motor met

de voorlopers geweest, andere auto-

gefabriceerd. Dat geldt bijvoorbeeld

een boring van 97,0 mm en een slag

fabrikanten volgen zoals Saab, Audi

De werking van de turbo uitgelegd
De motor zuigt via het luchtfilter (1), de luchthoeveelheid meter van de
K-jetronic (2) en de aanzuigleiding(4) de lucht aan, die door het compressor
deel van de turbo via de persleiding(6), het gasklephuis (7) en de
luchtverdeler (8) in de motor wordt geperst. De uitlaatgassen stromen via
de gemeenschappelijke uitlaatleiding (10) via het turbine deel(13) van de
turbo naar de uitlaatdemper (14).In de uitlaatleiding (10) is een bypassklep
(12) aangebracht die de laaddruk van de compressor (5) regelt. Deze klep
wordt geregeld door de druk in de inlaatleiding via leiding (15). Boven een
bepaalde druk worden de uitlaatgassen via de bypassleiding (11) om de
turbine heen direct naar de uitlaatdemper (14) gevoerd. Om het toerental
van de turbine bij gas terugnemen niet teveel te laten dalen zit tussen de
aanzuigleiding (4) en de persleiding (6) een verbindingleiding met een klep
(3). Deze klep wordt door de stuurleiding (17) bedient; bij een gesloten
gasklep opent de onderdruk de klep (3) waardoor een kortsluiting tussen de
in- en uitgang van de compressor ontstaat en de lucht rondgepompt wordt.
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en BMW. Bij dieselmotoren is de turbo nu standaard
geworden en bij benzine motoren zal deze in de toekomst ook niet meer weg te denken zijn. Ook de tot
voor kort altijd met atmosferische motoren uitgeruste
“standaard” 911’jes gaan vanaf dit modeljaar met
drukvulling door het leven.

3.3 liter Turbo met intercooler
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KNAC

KNAC STAPT NAAR
RAAD VAN STATE
Diverse aanknopingspunten in uitspraak rechtszaak milieuzone
Utrecht: De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)
tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank
Utrecht (d.d. 10-1-2016) inzake de Utrechtse milieuzone. In die
uitspraak vindt de KNAC verschillende aanknopingspunten om haar
verzet jegens de milieuzone voort te zetten.

In eerdere instantie vernietigde de rechtbank onder meer het

hoger beroep instellen. Los van het feit dat het

verkeersbesluit van de gemeente Utrecht en werd het bezwaar van

instellen van de Utrechtse milieuzone per 1 januari

de KNAC gegrond geacht. Ook noemde de rechtbank het effect van

2015 dus nauwelijks effect sor-teert, er volgens de

de ingestelde milieuzone ‘marginaal’ en aanzienlijk kleiner dan

KNAC aanzienlijke kosten voor zowel de gemeente

door de gemeente Utrecht werd voorgehouden.

als automobilisten zijn en e.e.a. on-zorgvuldig is

De KNAC is het echter niet eens met de beslissing van de rechter

uitgevoerd, vreest de KNAC voor een wirwar aan

om de milieuzone ondanks dit alles in stand te houden. Reden

regels per gemeente. Als er al sprake zou moeten

waarom de KNAC en de aangesloten KNAC Vriendenclubs nu

zijn van een milieuzone, dan dient daar een uniform,

knac

is de overweging hoe de verhouding van de vervuiling met andere

Blauwe
kentekenplaten

weggebruikers is, ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Sinds 1 januari 2016 is in de APK-keuringseisen,

nationaal beleid voor te komen. Verder signaleert de KNAC dat de
motie van de Tweede Kamer om het tot nu toe gehanteerde bord
voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden, niet
in de eerdere uitspraak van de rechtbank is meegewogen. Tot slot

vermeld onder “APK aanvullende permanente
ei-sen” in paragraaf 3, een interessante wijziging

Oudere klassiekers
meer gewild

doorgevoerd over blauwe kentekenplaten. Als uw
klassieke auto een datum eerste toelating (DET) 31
december 1977 of ouder heeft, mag u zonder meer
blauwe kentekenplaten voeren!
Er wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt in
de cijfer- of lettercombinaties. Zelfs met de huidige

De verkoop van klassieke auto’s van 40 jaar en ouder is de

nieu-we kentekenreeks van een groep van 2 letters,

afgelopen vijf jaar met ruim 40 procent toegenomen. De import

3 cijfers en 1 letter is het toegestaan om blauwe

van auto’s tussen 25 en 30 jaar oud is sinds 2011 met 95 procent

kenteken-platen te voeren. Dat laatste zal vrijwel niet

afgenomen als gevolg van nieuwe fiscale regels. Dat meldt VWE,

voorkomen, omdat klassieke auto’s van 31 december

een serviceverlener in de autobranche. Het bedrijf constateert dat

1977 of ouder bij invoer in Nederland en na de RDW-

de ontmoedigingsmaat-regelen die de overheid in 2012 en 2014

keuring automatisch een kentekennummer krijgen

invoerde om het gebruik van jongere klassiekers als dagelijks

toegewezen van 1 groep van 2 letters en 2 groepen

ver-voer terug te dringen, het gewenste effect hebben gehad. Tot

van 2 cijfers. Er is echter ook een groep van klassieke

en met 2011 was er een sterke groei in de verkoop en import van

auto’s die een kentekennummer hebben, bestaande

auto’s van 25 jaar en ouder, daarna sloeg dit om in een sterke

uit 2 groepen van 2 letters en een groep van 2 cijfers.

daling. Inmiddels is de belangstelling voor oldtimers ouder dan

Vele eigenaren voeren toch blauwe kentekenplaten

40 jaar gestaag groeiende. In 2011 werden er 9.855 auto’s van 40

en hebben de verplichte gele nummerplaten in
de klassieke auto liggen voor het geval er door de
politie wordt gecontroleerd. Maar ook voor de APKkeuring moesten de gele platen gevoerd worden
(die er direct na goedkeuring weer snel werden
afgehaald). Dat hoeft dus nu allemaal niet meer! U
dient bij de RDW een aanvraag te doen in briefvorm
en samen met de oude kentekenbewijsdelen op
te sturen naar Veendam. U maakt € 39,- over en
binnen 5 werkdagen worden u een nieuw kentekennummer toegewezen en een nieuw kentekenbewijs
op creditcardformaat. De oude kentekenbewijzen
krijgt u niet terug. Ook al omdat het voormalige
kentekennummer niet meer zal bestaan!
Voor meer informatie zie:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Rijden-met-

jaar en ouder verkocht, vorig jaar waren dat er 13.912. Volkswagen

donkerblauwe-kentekenplaten-.aspx?path=Portal/

is daarbij het meest popu-laire merk, met de Kever als meest

Particulier/De%20kentekenplaat/Donkerblauwe%20

verkochte model. Mercedes staat op de tweede plaats, gevolgd

kentekenplaten.

door Volvo. Vorig jaar steeg de belangstelling voor de merken
Chevrolet en DAF het meest. VWE heeft ook uitgezocht wie
de kopers van deze klassieke auto’s zijn en dat zijn dus vooral
mannen in de leeftijd van 46 tot 55 jaar. Vorig jaar steeg echter het
aantal 65-plussers dat een auto van 40 jaar en ouder kocht met 22
procent. Van de klassiekerkopers is slechts 13 procent een vrouw.
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ALV

13 maart 2016
Aviodrome Lelystad

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het mooie weer doet mij besluiten voor het ritje naar de jaarlijkse algemene
ledenvergadering de Porsche uit de winterslaap te halen. Enkele dagen daarvoor
had ik nog wat kleine reparaties verricht en werd ook de bestuurdersstoel
terug gemonteerd. Die had afgelopen winter namelijk een tijdje bij Lukkien
Autobekleding in Apeldoorn gelogeerd in verband met een deels ingezakte vulling
en scheurtje in de bekleding van het zitgedeelte. De operatie is goed geslaagd,
want de stoel zit prima.

Rond half twaalf draai ik het parkeerterrein van het Aviodrome op,
gevolgd door een zwarte 911 van een mede clublid. Eenmaal binnen

Financiën

Na positief oordeel vanwege de Kascommissie over

in de briefingroom van het prachtig nagebouwde Schipholgebouw,

het afgelopen jaar, geeft scheidend penningmeester

wacht ons de ontvangst met koffie of thee. Iets na twaalven sluiten

Marco Leijten voor zijn laatste keer een toelichting op

de deuren en opent onze voorzitter de vergadering. Er zijn naast het

de jaarstukken van het afgelopen jaar. De club is erin

bestuur ca. 30 personen – leden en eventuele partners – aanwezig,

geslaagd het elk jaar toenemende eigen vermogen in

een zeg maar “gemiddelde” opkomst voor de jaarlijks terugkerende

2015 enigszins te laten slinken, iets wat ook voor de

ALV. Het verslag van de bijeenkomst ontvangen de leden uiteraard

komende jaren wordt nagestreefd. Na goedkeuring

via het clubsecretariaat, maar voor het clubmagazine maakte uw

en decharge volgt aansluitend ‘n toelichting op de

redacteur alvast onderstaande beknopte samenvatting.

voor 2016 opgestelde (concept) begroting. Daarin zijn

Terugblik 2015

onder meer opgenomen een verhoogde reservering
voor het in 2018 geplande lustrumfeest en een

Na een woord van welkom wordt het verslag van de laatste ALV op

budget om het nieuwe clublogo in allerlei vormen en

29 maart 2015 in Soest doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

hoedanigheden uit te rollen, waarover verderop meer.

Vervolgens geven de voorzitter en Bernie Westhoff namens de

De vergadering gaat met één tegenstem akkoord met

EC een terugblik op het voorbije jaar 2015. Verheugend is dat

het voorstel van het bestuur om met ingang van 2017

het ledental in 2015 is toegenomen en dat ook de deelname aan

automatische incasso van de lidmaatschapsgelden

evenementen en activiteiten een stijgende lijn vertoont. Bijzonder

voor alle leden verplicht te stellen. Wel zal dit

te vermelden zijn de in 2015 georganiseerde kaartleescursus, de

voornemen nog door het bestuur aan de wettelijke

rijvaardigheidstraining en uiteraard de meerdaagse rit naar de

kaders en de clubstatuten worden getoetst. Tot slot

Goodwood Revival. Het meer gevarieerde aanbod van ritten en

wordt ter vergadering een nieuwe kascommissie

evenementen wordt zeer door de leden gewaardeerd, maar ook de

benoemd.

zeg maar min of meer traditionele Paas- en Herfstrit kenden als elk
jaar een zeer hoge opkomst.
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Algemene ledenvergadering

unaniem door de vergadering verwelkomd, hetgeen
ook geldt voor de kersverse penningmeester Dennis
Gronert. Laatstgenoemde was vandaag overigens niet
in de gelegenheid in persoon te verschijnen, vanwege
een feestelijke bruiloft in Ierland.

Vooruitblik 2016

In het verlengde van hun respectievelijke terugblik
over 2015 geven de voorzitter en Bernie Westhoff
een toelichting op de plannen voor het komende
seizoen. De voorzitter maakt melding van de digitale
beschikbaarheid van Porsche Clubnews Online.
Clubleden kunnen zich hiervoor inschrijven via
https://www.porscheclubnews.com. Verder zijn
daar de geplande PON Classic Day op 18 juni 2016
en het voornemen om al naar gelang de behoefte
– nog meer – speciale onderdelen of gereedschap
tegen kostprijs te laten vervaardigen. Bernie geeft
vervolgens ‘n korte toelichting op de voor 2016
geplande ritten en evenementen en peilt aansluitend
de belangstelling voor deelname aan een commissie
die het lustrumfeest in 2018 moet gaan organiseren.
Er melden zich staande de vergadering 3 leden aan,
hetgeen toereikend zou moeten zijn.

Watverdertertafelkomt
Ondergetekende geeft ter vergadering ‘n korte

toelichting op het voornemen van het bestuur om
onder de leden te inventariseren welke leden er
eventueel bezwaar tegen hebben om in persoon en/

Nieuw clublogo

of met auto in het clubmagazine of op de clubwebsite
te staan dan wel dat het kenteken van de auto

De voorzitter doet uitgebreid verslag van het hele tijdstraject

zichtbaar is afgebeeld. Verder geeft de voorzitter

waarlangs de uiteindelijke goedkeuring van het nieuwe clublogo

aan een onderzoek te zullen opstarten naar de

heeft plaatsgevonden en wat de huidige plannen hiermee zijn.

kosten en mogelijkheden voor een clubbestuur

Naast de geplande aanschaf van onder andere nieuwe clubstickers,

verzekering en wordt er kort stilgestaan bij het voor

-vlag en -banners en kleding- en grillbadges zal worden

2018 geplande jubileumfeest. Een door een der

geïnventariseerd of er behoefte bestaat aan mooie en functionele

aanwezigen geopperde taxatie dag voor clubleden

clubkleding (op bestelling). Vanuit de zaal wordt daarbij geopperd

wordt bediscussieerd en tot slot wordt op instigatie

ook na te denken over zaken als een pet of cab en wellicht een

van Erik-Jan Huiberts het bestuur bedankt voor alle

afdekhoes voor de auto. Deze voorstellen worden in de verdere

inspanningen en werkzaamheden gedurende het

uitwerking meegenomen.

afgelopen jaar.

Wisseling bestuursleden

Alles gezegd hebbende, bedankt de voorzitter de

De scheidend secretaris Jan Blok en penningmeester Marco Leijten

aanwezige leden voor hun komst en aanwezigheid

worden ter vergadering door de voorzitter in het zonnetje gezet en

en wijst hij eenieder op de mogelijkheid om het

bedankt voor hun langjarige inzet als bestuurslid van de club. Beide

Aviodrome aansluitend aan de vergadering te

heren gaan getuige de foto’s niet met lege handen naar huis.

bezoeken.

De door het bestuur voorgedragen secretaris Vincent van den Berg
stelt zich in het kort aan de aanwezigen voor en wordt vervolgens

Marc Bezem

Evenmentenkalender 2016
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Clubevenementen

Datum

Locatie

Jaarvergadering

13 maart

Aviodrome

Paasrit

28 maart

Den Bosch

Technische keuring

16 april

Mijdrecht

Scotland Driving experience

30 april t/m 8 mei

Schotland

Cars & Coffee

mei

Technische dag bij Lakewell

5 juni

Boutersem

Autostadt Wolfsburg,

juni

Duitsland

Le Mans Classics

8 t/m 10 juli

Frankrijk

Cars & Coffee

augustus

Rit Kassel/Berlijn

8 t/m 11 sept.(ovb)

Duitsland

Technische Keuring

17 september

Mijdrecht

Herfstrit

oktober

Technische dag

november

automuseum-lemgo.de en
lenkwerk-bielefeld.de

Externe evenementen
Techno Classica

6 t/m 10 april

PUUR Porsche (voorheen Scenelive)

22 mei

Porsche Collectors Day (PON)

18 juni

Concours d’ Élégance (2-jaarlijks)

1 t/m 3 juli

Nationale Clubrally (PON)

ntb

Essen

Apeldoorn

Rijvaardigheid / circuit dag
Oldtimer Grand Prix

augustus

Nürburgring

Historic Grand Prix

2 t/m 4 september

Circuit Zandvoort

911 Stedentocht

september

PUUR Parc Porsche

2 oktober

Boxtel
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FEHAC NIEUWS

Milieuzone
gemeente Utrecht

effect.” (Bron: http://uitspraken.

effect heeft, voelt dan ook helemaal niet

rechtspraak.nl).

goed. Omdat milieuzones niet werken

Vrijdag 22 januari bracht KNAC

In Nederland noemen we bovenstaand

heeft Den Haag al laten weten geen

naar buiten: ‘Ondanks het feit dat

principe rechtszekerheid. Burgers

voorstander te zijn van dergelijke zones.

de Rechtbank Utrecht heeft bepaald

moeten kunnen vertrouwen op

Iedere verstandige Utrechtse bestuurder

dat de milieuzone in het centrum

besluiten van de overheid. Het is

zou zich vooraf moeten afvragen of een

van die stad nauwelijks effect heeft

onwenselijke zijn als een rechter op de

maatregel het waard is om in diskrediet

en de besluitvorming eromheen

stoel van een bestuurder gaat zitten

te geraken bij de centrale overheid en

rammelt, blijft de zone voorlopig

en relatief eenvoudig besluiten van

het gros van de Nederlandse bevolking.

wel intact. Reden voor de KNAC om

bestuursorganen ongedaan kan maken.

Zeker wanneer een maatregel die

over vervolgstappen na te denken’

Een mooie gedachte, oldtimerbezitters

niet eens werkt. Samen met onze

schieten er op dit moment natuurlijk

partners gaat FEHAC op dit punt actie

De bestuursrechter heeft geen

niet zo veel mee op. Opmerkelijk blijft

ondernemen.

inhoudelijk oordeel gegeven over de

evenwel dat de bestuursrechter geen

FEHAC zal gebruik maken van alle

milieuzone. De rechter heeft getoetst of

overwegingen heeft gewijd aan de

argumenten. Wist u bijvoorbeeld dat

de Gemeente Utrecht in redelijkheid tot

omstandigheid dat deze groep een zeer

een aantal moderne benzine motoren

het besluit kon komen om een milieu

groot, onevenredig nadeel lijdt.

aanzienlijke hoeveelheden uiterst

zone in te stellen. Om die reden hoefde

FEHAC is, net als alle andere

schadelijke ultra fijnstof uitstoten en

de gemeente Utrecht niet eens de

Nederlanders, voor schone lucht en

de dat handhaving door middel van

absolute noodzaak van de milieuzone

het treffen van maatregelen die dat

camera`s op gespannen voet staat met

aan te tonen. De Gemeente kon volstaan

doel bereiken. FEHAC blijft samen met

uw recht op privacy? En tot slot dat de

– en heeft dat ook gedaan – met een

KNAC en andere partners strijden voor

lucht over een paar jaar zo schoon is,

verwijzing aan het gehele pakket van

de belangen van oldtimerbezitters en

dat milieuzones niet eens nodig zijn.

maatregelen, waarvan de milieuzone

de politiek bewerken. Daarvoor is nu

Kortom, FEHAC blijft zich inzetten voor

deel uitmaakt.

ook aanleiding. De Gemeente Utrecht

de belangen van oldtimerbezitters en

heeft besloten tot het instellen van

samen met haar partners bewandelt

Onderstaand citaat uit het vonnis laat

de milieuzone omdat de zone een

FEHAC daarvoor meerdere wegen.

dan ook weinig aan de verbeelding over:

wezenlijke bijdrage zou leveren aan

FEHAC
Taxatievakdag
op 13 april

“Daarbij overweegt de rechtbank dat

de luchtkwaliteit. De verantwoordelijk

de effecten ervan op zichzelf wellicht

wethouder Lot van Hooijdonk heeft

marginaal zijn, maar dat de maatregel

in haar pleidooien vóór de milieuzone

onderdeel is van een groter pakket aan

immers telkens benadrukt dat de

maatregelen ter verbetering van de

Utrechtse lucht 30% schoner zou

voertuigen. Het belooft een interessante,

luchtkwaliteit in Utrecht. De rechtbank

worden door 2% van het wagenpark te

verrassende en praktijkgerichte dag te

ziet niet in waarom elke maatregel

weren.

worden voor oldtimer-taxateurs maar

op zichzelf zou moeten leiden tot een

De constatering van de bestuursrechter

ook voor andere belangstellenden.

in absolute termen significant groot

dat de milieuzone slechts een marginaal

De taxatievakdag wordt op woensdag

het taxeren en waarderen van klassieke
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13 april 2016 van 13.30 tot 19.30 uur

van de PE-punten bij de eigen

Algemene Ledenvergadering van de

gehouden in het BOVAG-huis te Bunnik.

taxateursorganisatie. Uiteraard wordt

FEHAC een oproep aan de leden had

Op het programma staat onder meer:

royaal voor een hapje en een drankje

gedaan om in grote getalen de open

gezorgd. Deelname kost € 85,- (leden

monumenten te komen bezoeken.

van de FEHAC krijgen korting)

Een vruchtbare samenwerking dat een

Deelnemers kunnen zich opgeven via de

vervolg dient.

• praktische ervaring met taxeren en
rapporten de afgelopen twee jaar
• hoe behandelt een verzekeraar een
taxatierapport
• werkt een standaard in te vullen
digitaal taxatierapport sneller
• het 3D printen van onderdelen: wat

link: Taxatievakdag 2016.
Daar is ook de mogelijkheid om u
eenvoudig als deelnemer op te geven
en om direct via iDeal te betalen. Na

kunnen we daar in de toekomst nog

opgave en betaling ontvangt iedere

van verwachten

deelnemer een bevestiging met een

• het taxeren van andere klassieke
voertuigen dan auto’s
• overgang naar de klasse-indeling
1-5 van InterClassics

gedetailleerd programma van deze
tweede FEHAC Taxatievakdag.
stond tijdens Openmonumentendag in
de picture. In Eindhoven en omstreken
had FEHAC een route uitgezet die

De dag wordt in de vooravond

de open monumenten in omliggende

afgesloten - en we zijn blij dat we deze

gemeenten met elkaar verbond met als

belangrijke spreker hebben weten te

hoogtepunt van ‘mobiel erfgoed’ het

‘strikken’- met een zeer interessant

DAF museum in Eindhoven. Hieraan

college van dr. Vincent van der Vinne

werd deelgenomen door verschillend

over het beleggen in oldtimers in heden

mobiel erfgoed waar zelfs een klassieke

en maar vooral ook in de toekomst.

motorfiets en een legervoertuig niet aan

Na afloop ontvangen de deelnemers

ontbraken. Een en ander is tot stand

een deelname certificaat, dat

gekomen nadat Open Monumentendag-

gebruikt kan worden voor het krijgen

directeur Edith den Hartig in de

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te
behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt
ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen
er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig
uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie
historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen,
legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de
overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules
Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.
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boekbespreking

Verkri
jgbaar
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ks
voor
€ 280,00

Carrera 2.7 - Porsche Book
(Limited Edition)

Onder echte autoliefhebbers wordt de

Porsche fabrieksarchieven, materiaal

genummerde hardcover exemplaren,

Carrera 2.7 RS als de meest ultieme

uit privécollecties en originele

gedrukt op kwaliteitspapier en geleverd

911 aller tijden beschouwd, en terecht.

documentaties uit die periode. Het

in een luxe beschermcassette.

Deze auto’s zijn licht en wendbaar

boek levert alles wat een eigenaar,

Het boek is voor € 280,00 verkrijgbaar

en met de 911/83 motor levert de

restaurateur, historicus of liefhebber

bij AutoNet carbooks:

auto tot de verbeelding sprekende

over deze intrigerende 911 zou willen

www.autonetcarbooks.com

prestaties. In de afgelopen 40 jaar is de

weten. De inhoud omvat onder

Carrera 2.7 RS in tientallen boeken en

meer uitvoerige beschrijvingen van

artikelen uitputtend beschreven. Het is

de oorspronkelijke opties, foto’s

Carrera 2.7 RS lives on

evenwel opmerkelijk dat zijn opvolger

van specifieke details, geeft een

within the Carrera 2.7 MFI

– een auto met de identieke motor en

inkijkje in de toenmalige productie en

Auteur(s)

Ryan Snodgrass

soortgelijk DNA –relatief onbekend

beschrijvingen en fotomateriaal van

Publicatie

2015

is gebleven, zelfs voor fervente

belangrijke racesuccessen. Het boek

Serie

Carrera 2.7 - Porsche Book

Porsche liefhebbers. Die opvolger

bevat een aanzienlijke hoeveelheid

EAN

9780996268288

is de Carrera 2.7 MFI (mechanisch

nooit eerder gepubliceerd materiaal.

Opmerkingen

Genummerd en

brandstofinjectie). Dit boek behandelt

Hoewel in de eerste plaats gericht

het complete verhaal van deze

op Carrera 2.7 MFI is dit boek ook

opvallende sportwagens.

waardevol voor liefhebbers van de

Taal

Engels

Aan de totstandkoming van dit

Porsche 911 of 930 Turbo modellen uit

Binding

Gebonden in houder

omvangrijke boekwerk over de Carrera

het midden van de jaren ’70.

Pagina’s

406

2.7 ligt zorgvuldig onderzoek en

Deze full-color Engelstalige “Blue

Kleuren foto’s

684+

een uitvoerige studie ten grondslag.

Limited Edition” wordt uitgegeven

Zwart-wit foto’s 146+

Hierbij is gebruik gemaakt van de

in een beperkte oplage van 2.500

Afmetingen

Ondertitel

The soul of the legendary

gelimiteerd, zolang de
voorraad strekt

260 × 299 mm

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen
grip, dat geldt niet voor de
verzekeringspremie.
Verzeker u van scherpe
premies en uitstekende
voorwaarden en ontvang
bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics
t.w.v. e 179,00.

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

Nieuw design
‘60-’70 styling.
Speciaal voor
de klassieke
Porsche

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens.
BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken.

Rallystoel met
goede zijsteun.
Voor 4, 5 en 6
punts gordel
systeem

Martin Willems is exclusief distributeur van BF Torino® klassiekerautosportstoelen voor Nederland, ‘made in Italy’ sedert 1968.
Gespecialiseerd in Fiat, Lancia en Abarth is Martin Willems
in de Benelux de grootste klassieker-onderdelen-leverancier
voor deze drie merken. Een begrip als het gaat om klassieke-,
semi-klassieke auto’s en verscheidenheid aan onderdelen.

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd 1

www.bf-torino.nl
11-02-16 10:31

AutoNet carbooks
Hofdreef 42A | 4881 DR Zundert
info@autonetcarbooks.com | 0620037221
Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
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meer dan alleen drukwerk

o n t w e r p - w e b s i t e ’s - p ro m o t i e d r u k w e r k - h u i s s t i j l e n - d i g i t a l e p r i n t e n
Drukkerij A-twee BV
Coenecoop 326
2743 pm Waddinxveen

w w w. d r u k k e r i j - A 2 . n l

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl

PORSCHE

verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche
vormen een legendarische klasse.
Elke Porsche is uniek en heeft
voor u een onschatbare waarde.
Porsche’s vragen om een speciale
behandeling ook op het gebied
van verzekeren.
Peter Yska Verzekeringen is
gespecialiseerd in de verzekering van
nieuwe en klassieke modellen: vanaf
8 jaar is al een klassieker-verzekering
tegen taxatiewaarde mogelijk.

1e taxatiekosten voor
clubleden €50,-Taxatie 1x per 36 maanden
Verzekering tegen vaste taxatie
Maximaal 10.000 km per jaar

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10
7678 VC Geesteren
voor informatie 06 188 134 48
of kijk op www.yskaverzekeringen.nl

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993
Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com
Phone: +32 (0) 475 53 56 22

ie
premaf
van

,
9
3
€

Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

aar

per j

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerverzekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...
Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzekering nog tal van andere sterke voordelen;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Geen eerste auto verplichting, dagelijks gebruik toegestaan
3000 tot 20.000 km per jaar met 75% no-claim korting
Uitstekende voorwaarden volgens de FEHAC wensen
Premie exclusief poliskosten en assurantie belasting
Premiewijziging acceptatie onder voorbehoud
Meerdere hobby-auto’s op één polis
Geen maximale taxatiewaarden
Premie inclusief europadekking
Vaste/club taxatie toegestaan

Voor meer informatie bel: 036 548 70 78
of mail naar klassiek@gio-adviesgroep.nl
Vrijblijvende offerte via e-mail of fax.
Kijk op www.klassiekeverzekering.nl

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%

korti
ng
premop uw
ie
Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

Zowel
• reparatie
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling

k w a l i t e i t s z o r g

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche ofﬁciële dealer? Als
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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