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VAN DE VOORZITTER

ZOALS JULLIE WELLICHT WETEN, IS EEN PAAR MAANDEN GELEDEN
DE NIEUWSTE 911, DE 992, GEÏNTRODUCEERD. PON HEEFT ALS
PROMOTIE VAN DIT NIEUWE MODEL EEN ACHTTAL PORTRETTEN
LATEN MAKEN VAN RIJDERS VAN VERSCHILLENDE GENERATIES 911
OM HUN PASSIE VOOR HET MERK EN MODEL TE LATEN ZIEN.

E

Het ultieme clubhuis.
Het ultieme clubhuis.

en paar weken geleden, eind

april a.s. nogmaals over dit onderwerp

Nederland rit. De laatste zal tevens

februari, was het al 18C… Ik had

stemmen en daarna de wijziging in

ook onze herfstrit zijn en wordt samen

foto’s voorbij zien komen van leden

onze statuten doorvoeren. Vanaf dan

met de 356 Club Nederland en Porsche

die een tijdje geleden hun Porsche

kunnen we alle Porsche 911/912 “F” en

Classic Club België georganiseerd. We

weer van stal hadden gehaald. Volgens

“G” modellen tot onze club toelaten.

zullen u hierover snel informeren en de

mij hebben we dat nog nooit zo vroeg

Over de verkorte ALV tijdens de Paasrit

inschrijving openen. Kortom, ook indien

gezien. Ik heb mijn 911 ook eerder dan

en de mogelijkheid om bij absentie uw

u zich niet heeft ingeschreven voor

normaal uit de winterslaap gehaald en

stem uit te brengen, zal het bestuur u

een buitenlandtrip dit jaar, is er nog

haar langzaam weer tot leven gewekt.

nog apart informeren.

voldoende moois om aan deel te nemen.

Als u dit leest, hebben we de algemene

Zoals jullie wellicht weten, is een paar

Verder wil ik u als lid van onze club

ledenvergadering 2019 gehad. Het weer

maanden geleden de nieuwste 911, de

vragen mee te denken aan verdere

was hierbij dusdanig slecht (slagregens

992, geïntroduceerd. PON heeft als

gezamenlijke inkoopacties. We hebben

bij 7C) dat we de wandeling met

promotie van dit nieuwe model een

vorig jaar de actie gehad met de Lifeline

gids over de Sallandse heuvelrug

achttal portretten laten maken van

brandblussers. Het jaar daarvoor

hebben afgezegd. Het verruimen van

rijders van verschillende generaties

hebben we in grote getalen een Disk

de binnen de club toegestane auto’s

911 om hun passie voor het merk en

lock Stuurslot met fikse korting kunnen

tot en met modeljaar 1989 was een

model te laten zien. Ze wilden graag

kopen. Ik kan me zo voorstellen dat u

belangrijk agendapunt. Uiteindelijk

beginnen bij het begin. Daarom hebben

wellicht ideeën heeft over iets wat u

bleek dat ca. 65% van de uitgebrachte

ze mij gevraagd om een aantal leden te

graag wilt aanschaffen voor uw Porsche

stemmers vóór verruiming is. Voor

benaderen met een specifiek type 911

911 of 912, maar wat uitgesteld wordt

een statutenwijziging – waarvan hier

om te kijken of er interesse was om een

omdat de prijs nog niet interessant

sprake is – moet tenminste 2/3e van

portret te laten maken. Ik weet van één

genoeg is. Of wellicht een accessoire

onze leden een stem uitbrengen. Dat

lid dat er een dag “gedraaid” is met zijn

of iets dergelijks. Laat het ons weten.

haalden we niet, derhalve is statutair

911 uit 1967 en Porsche Junior tractor.

We kunnen altijd kijken of we weer

een tweede stemronde nodig. De

Wellicht kunnen we hiervan binnenkort

leuke kortingen kunnen bedingen door

uitkomst zal vermoedelijk niet of

in ons clubblad verslag doen.

gezamenlijk in te kopen. Ik hoor graag

nauwelijks afwijken, maar zo’n tweede
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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.

van u op

stemronde is nu eenmaal nodig. De

Qua clubactiviteiten hebben we alles

vergadering heeft ermee ingestemd dat

op de rit. De agenda is klaar op een

we voorafgaand aan de Paasrit op 22

paar Cars & Coffee evenementen na.

Komend weekend staat de

Hiervoor zijn er al wel ideeën, maar nog

wielophanging van mijn 911 op het

niets concreet. Ook is de locatie van de

programma. De ‘Elfer’ weer klaar

Paasrit is nog even een verrassing. De

maken, voordat het seizoen echt start.

grote meerdaagse evenementen, zoals

En dan maar hopen dat het qua weer

de Mille Miglia Tribute, Goodwood

wederom mee gaat zitten en we snel

Revival en Zwarte Woud trip, zijn al

de wegen kunnen bestormen met onze

volgeboekt. Hiervoor inschrijven is niet

prachtige Duitse machines.

voorzitter@klassieke911912.nl.

meer mogelijk. Maar zijn we nog bezig
met het verder invullen van de trips naar

Hessel Roukema

Classic Days Schloss Dyck en de Belgie/

Voorzitter
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

DIRECT NA AFLOOP VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP
10 MAART JL. HEB IK DE LAATSTE HAND AAN DIT CLUBMAGAZINE
GELEGD. VAN DE ALV ZELF EEN KORTE BESCHOUWING DIE U ELDERS
IN DIT CLUBMAGAZINE AANTREFT EN UITERAARD DEZE VASTE
REDACTIONELE BIJDRAGE ALS SLUITSTUK.

M

ogelijk valt het u niet of nauwelijks op, maar dit

en vervaardigde in het kader van zijn bedrijfsvoering

clubmagazine is opgemaakt door onze nieuwe vormgever

tevens ‘n meesterlijke “Resto-strip” rondom de

Denny van den Bosch van Drukwerkstudio.nl uit Woerden. Clublid

revisie van Solex 40 PII-4 carburateurs van de

en vormgever Laurens Schaap heeft ons clubmagazine in 2010 een

Porsche 912. De redactie houdt zich voor een

enorme boost gegeven en gedurende al die jaren met veel inzet en

eventueel vervolg van harte aanbevolen…

plezier de opmaak van de magazines verzorgd. Laurens heeft ons

Hakse Straatsma leverde op de valreep een artikel

te kennen gegeven het stokje te willen overdragen, en we denken

in over de geschiedenis van en feiten rondom de

in Drukwerkstudio.nl een waardig opvolger te hebben gevonden.

diverse Porsche Speedster en Cabrio modellen.

Vanaf deze plaats wil ik Laurens heel hartelijk bedanken voor zijn

Albert Vos gaat op zijn beurt in op de eind jaren

professionele en langjarige inspanningen die hebben bijgedragen

zestig in zeer beperkte oplage geproduceerde 911R,

aan de totstandkoming van ons clubmagazine in huidige vorm.

die inmiddels voor vele miljoenen van eigenaar

Hulde!

wisselen (als daarvan al sprake is). Precies om die
reden – de onbetaalbaarheid en onbereikbaarheid
van het origineel – gaat Albert dieper in op een zeer
natuurgetrouwe 911R Replica in aanbouw.

Iets heel anders nu. Er valt dit jaar wat te vieren, want de talbotgele

Naast het voorgaande zijn er van Porsche Nederland

911 Coupé is officieel de 40 gepasseerd zodat vanaf dit seizoen

overgenomen artikelen over de originele Porsche 911R

geheel wegenbelastingvrij van ’s lands wegennet gebruik gemaakt

nr. 16 (Albert: toeval bestaat niet!) en de jubilerende

mag worden, gelijk de meesten onder u. Die ruim 40 jaar is een

Porsche 917 die in 2019 de 50 jaar aantikt. Verder een

respectabele leeftijd voor een auto, de meeste halen de 15 jaar niet

stukje tekst en foto’s naar aanleiding van ‘n bezoek

eens. Daarbij hebben de jaren maar verdraaid weinig sporen op de

van uw redacteur met kroost aan Peter Porsche

SC achtergelaten. De nagenoeg geheel originele auto oogt (en rijdt)

Traumwerk nabij Salzburg, de nieuwjaarsreceptie

nog als nieuw.

begin januari en de al eerder aangehaalde beschouwing

Op Catawiki vond ik trouwens onlangs een originele Japanse

van de ALV op 10 maart jl. Tot slot zijn daar de update

Porsche brochure uit 1978, geheel in het Japans opgesteld (en

van de evenementenkalender, de boekbespreking, de

afgestempeld!) door Mitsuwa Motors, de toenmalige officiële

nieuwe leden en het FEHAC nieuws.

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

Porsche importeur. Hoewel voor mij volstrekt onleesbaar toch een
bijzonder kleinood wat inmiddels aan de omvangrijke collectie

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de Paasrit op

van in de loop der jaren rondom de SC verzamelde parafenalia is

22 april as.!

toegevoegd. Leuk om te hebben en te bewaren.
Goed, dan de inhoud van uw clubmagazine. Clublid Joris

Marc Bezem

Schweitzer acteert met zijn auto(‘s) in de rubriek even voorstellen

redacteur – webmaster

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

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

COLOFON

DE EERSTE TWEE MAANDEN VAN HET NIEUWE JAAR ZITTEN EROP. IK
HOOR ONDERWEG BIJ PORSCHE SPECIALISTEN, WAAR IK VOOR MIJN
WERK REGELMATIG KOM, DAT LANG NIET IEDEREEN ZIN HEEFT OM IN
DE WINTER ZAKEN AAN ZIJN (OF HAAR) AUTO AAN TE PAKKEN. HET
IS KOUD IN DE SCHUUR EN OP DE VLOER EN HET LIJKT OOK WEL OF
DE 911 GEDURENDE DE WINTERMAANDEN VEEL MINDER SOEPEL IS.
KLUSSEN BLIJVEN DAARDOOR VAAK TOT HET VOORJAAR STAAN.
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VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
06 - 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl
TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl

Aan mijn auto mis ik op diverse plekken nog altijd ‘n paar lastig te
verkrijgen schroeven. Het viel me de laatste keer bij Porsche Center
Leusden op dat er steeds meer Classic items opnieuw geproduceerd
worden. Zo ook de beoogde schroeven die voorheen nooit leverbaar

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl

waren.
Mijn auto zet ik eigenlijk nooit aan de lader, maar wel met een volle
tank weg op advies van Albert en Peter. Ik probeer toch iedere 3 à 4
weken de “T” even uit te laten als de omstandigheden het toelaten.
Inmiddels is de pekel en viezigheid wel zo’n beetje weggespoeld.

REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
06 - 53 236 691
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

Veel uitnodigingen hebben jullie al voorbij zien komen in verband met
het voortijdig aanschaffen van diverse tickets.
Op 6 en 13 april hebben we wederom een Technische dag bij Jan de

EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

Haan in Amsterdam. De vorige editie in het najaar specifiek voor
de 912 leden, nu voor de 911 leden. Als het een kopie wordt van de
voorgaande keer, dan neemt Jan ons, met Amsterdamse tongval, mee
in de motor en versnellingsbak van de zescilinder. Dat belooft weer een

VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl

tweetal leuke dagen.
Op 30 maart is er bij Peter Broerse Classics in Mijdrecht een
Technische inspectie voor de leden die meegaan naar Mille Miglia

Van 13 tot en met 15 september staat Goodwood Revival

Tribute. Opgeven rechtstreeks bij Peter.

gepland. Sommige zijn daar al eens geweest, maar de
beleving om zomaar 60 jaar terug te stappen in de tijd

Op zaterdag 8 juni is er een Cars & Coffee bij Tachyon Motorsport in

blijft een bijzonder. Het evenement is overigens met 24

Soest. Sommige leden hebben Donald Bramer op het clubjubileum

ingeschreven equipes al een tijdje volgeboekt.

gesproken of hem leren kennen via de rubriek “Even voorstellen” eind
vorig jaar. Donald is werkzaam bij een zeer boeiend bedrijf wat actief is

In de planning zit nog een rijvaardigheidstraining

in onderhoud, reparatie en klaarmaken van klassieke raceauto’s, onder

met Dolf Dekking, maar dit moet nog verder worden

andere voor Le Mans Classic. Het bedrijf is uitgerust met een gezellig

uitgewerkt.

bruin café, dat belooft een leuke bijeenkomst!

LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden € 70,00
Contributie voor aspirant-leden € 51,50
Na 1 augustus € 40,00
Inschrijfgeld eenmalig € 22,75
Begunstigers € 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

En voor de rest van het jaar staan er nog een Cars
Van 14 tot en met 16 juni gaan we met een grote groep leden lekker

& Coffee, de België - Nederland (herfst)rit met de

sturen in het Schwarzwald. Een rit die door André en Hannie Verboom

Belgische Porsche club en de Nederlandse 356 club en

in elkaar is gezet.

een Technische dag gepland. We houden jullie op de
hoogte!

Voor Schloss Dyck van 2 t/m 4 augustus hebben we alleen VIP kaarten
aangeboden gekregen die wel erg aan de prijs zijn. We proberen nog

Hartelijke groet,

aan gewone kaarten te komen. We houden jullie op de hoogte.

Patrick & Dennis

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland,
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders,
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen
op grond van de in dit clubmagazine gedane
mededelingen.

EVEN VOORSTELLEN: JORIS SCHWEITZER
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De auto is altijd binnen de familie Blom gebleven en hij is ook
helemaal gerestaureerd. Inmiddels is de auto in bezit van Guus
Blom, die al jaren lid is van de Klassieke Porsche 911 en 912 Club
Nederland. Een paar jaar terug acteerde Guus met de auto in de
rubriek Even voorstellen van dit clubmagazine. Guus is overigens
zelf ook in deze auto getrouwd en weet dus hoe leuk het is.

Naam: Joris Schweitzer
Leeftijd: 24 jaar
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Werk: Resto Lab (Restauratie van Porsche
356 en 912)
Schweitzer912@gmail.com / 06 5124 0248
Regio Limburg
Hobby: Porsche 356 en 912 restauratie
Auto: Porsche 912 uit 1966

De Speedster die mijn vader (Edwin Schweitzer) restaureerde,
heeft hij nooit verkocht. Deze auto werd de maatstaf voor de
kwaliteit die hij zou hanteren voor al zijn toekomstige projecten.
Voor het 356-Registry-blad in de VS schreef hij talloze how-to
restauratieartikelen die hij Resto Strips noemde. Met een toekomst
vol mooie restauratieplannen overleed hij evenwel plotseling in 2017.
Inmiddels ben ik 24 en is de 912 waaraan wij samen waren
begonnen, bijna gerestaureerd. Ik heb ongelofelijk veel kennis
en know-how mogen erven van mijn vader waar ik verder op kan

EVEN VOORSTELLEN

JORIS SCHWEITZER

bouwen. De passie voor Porsche heeft zich geuit in Resto Lab. Een
werkplaats die onderdelen restaureert voor de vroege Porsches
356/912 met als doel om deze weer in de staat te brengen zoals ze
jaren geleden de fabriek verlieten. Originaliteit en afwerking spelen
hierbij een belangrijke rol “Every Part a Piece of Art”.
In deze uitgave van het 911/912 clubblad staat de eerste Resto
Strip die door mijzelf geschreven is. Toekomstige strips gaan over

Ik was drie jaar oud toen mij werd verteld dat papa thuis zou

waarmee ik jaren daarvoor geconfronteerd werd, begon weer

projecten van mijzelf of opdrachten die ik ontvang voor Resto Lab.

komen met een Porsche, een 356 Cabriolet!. Enthousiast

op een echte auto te lijken. “Had je geen nieuwe auto kunnen

Nu ga ik snel weer aan de slag met de 912 zodat ik binnenkort aan

rende ik naar buiten om te gaan kijken. Helaas werd mij niet

kopen, pap?” Ik snapte er kennelijk nog steeds niets van...

de ritten van de club mee kan doen ;).

oud, verroest en kapot zou zijn. Waarom dat mijn vader op

Eindelijk was de auto klaar en na een paar jaar werd deze

Joris Schweitzer

dat moment zo dolenthousiast was, wist ik niet. Teleurgesteld

verkocht om plaats te maken voor een nieuw project.

ging ik weer terug naar binnen om met mijn Lego-trein te

Het restauratieverhaal herhaalde zich maar dan met een

spelen. Dit was immers veel interessanter.

Speedster en ergens gaandeweg begon ik te begrijpen waar

verteld dat deze Porsche zou arriveren op een oplegger en

het allemaal om draaide.
In de jaren die volgden na de aankoop van het wrak was hij
alleen maar bezig met oude troep op te knappen. Er leek

Het welbekende Porsche-virus was overgeslagen en er

geen einde aan te komen en er werd ook niks aan de auto

was geen weg meer terug. Voordat ik het wist, hing er een

geschroefd. Ik snapte er niets van en ging vrolijk verder racen

912 in een spit en was ik op mijn 16e maandenlang schütz

op mijn Carrera racebaan.

aan het wegkrabben met een veel te klein beiteltje. Mijn

Na vele jaren zwoegen had hij het toch eindelijk voor elkaar. De

klasgenoten en vrienden verklaarde mij voor gek, maar ik

bumpers en lampen waren gemonteerd en het verroeste wrak

had het wel naar mijn zin. Een echt vader-en-zoon project.
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NIEUWJAARSRECEPTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE
13 JANUARI 2019
H

oewel de weergoden op zondag 13 januari
niet bepaald meewerkten, werd de gezellige

nieuwjaarsreceptie in het Noord-Brabantse
Heusden druk bezocht. Een flink aantal leden had
de moeite genomen naar het mooie vestingstadje
af te reizen. Als locatie was het oog gevallen op het
Gouverneurshuis, een kleinschalig museum dat het
verhaal vertelt over de historie van Heusden door de
eeuwen heen.
Na ontvangst met koffie of thee met een Heusdende
specialiteit, werd na een kort welkomstwoord door de
voorzitter het glas geheven op het nieuwe jaar. Rond
de middag stond er voor de aanwezigen een heerlijke
lunch klaar.
Na de lunch was er de mogelijkheid om onder leiding
van een gids het Gouverneurshuis te bezoeken en
de collectie te bewonderen. Heusden is een van de
oudste vestingsteden die Nederland rijk is en kent
een indrukwekkende geschiedenis waarover het
nodige valt te vertellen en te zien. Het museum
brengt dit op schitterende wijze in beeld.
Na afloop was er gelegenheid om Heusden met
zijn volledig gerestaureerde vesting te bezichtigen.
Naast de robuuste vestingwerken en de eeuwenoude
panden, waren er ook nog de nodige winkeltjes open.
Al met al een prima start van het nieuwe Porsche
jaar.
Marc Bezem
Redacteur-webmaster
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
11 MAART 2019

VORIG JAAR IS EEN START
GEMAAKT MET HET DIGITAAL
VIA DE WEBSITE OPGEVEN
VOOR EVENEMENTEN.

Op het gezellige Buitencentrum van Staatsbosbeheer in de Sallandse Heuvelrug staat
vanaf 11:30 uur de koffie en thee klaar. Na een welkomstwoord door de voorzitter volgt
de behandeling van de notulen van de algemene ledenvergadering op 11 maart 2018,
waarop geen commentaar is. Verder wordt penningmeester Dennis Gronert vandaag
absent gemeld, vanwege verblijf in het buitenland. Zijn rol in de vergadering wordt door de
voorzitter waargenomen.

TERUGBLIK 2018

“wie het eerst komt, eerst maalt” principe. Dit is

De voorzitter haalt in zijn terugblik enkele highlights aan. Het

in 2018 (en ook dit jaar) ondervangen middels de

gehaald, geen grote financiële uitschieters naar

zitten alle leden op automatische incasso, slechts een handvol

ledenaantal is vorig jaar toegenomen, van 235 leden begin 2018

vooraankondigingen voor de seizoenstart. Zodoende

boven en beneden. Het doel vanaf heden is het

leden hebben opgezegd omwille van principiële redenen. Voor 2019

naar 246 leden begin 2019. Kennelijk doen we het als club goed.

hebben de leden de tijd te kijken of evenementen in

budgetneutraal organiseren van evenementen,

is resultaat het verwacht resultaat op nul gesteld. De begroting

In 2018 hadden we onder meer de clubacties rondom de Lifeline

de agenda’s in te passen. Voor de technische dag bij

uitgezonderd de nieuwjaarsreceptie en de

over 2019 wordt ter vergadering goedgekeurd. Gerard Wigmans en

brandblussers en de tweede ronde voor de clubkleding. De

de Jan de Haan is bijvoorbeeld een 2e zaterdag in de

algemene ledenvergadering.

Roelof Kleinjan worden ter vergadering benoemd tot leden van de

voorzitter roept leden op om het vervolg van dit clubkleding project

kalender gezet. Voor loting bestaat geen animo.

op zich te nemen, hiervoor kan men zich bij hem opgeven. Vorig
jaar is een start gemaakt met het digitaal via de website opgeven
voor evenementen. Verder is de kaspositie van de club op het
afgesproken niveau gebracht.

EVENEMENTEN 2018

Patrick de Wit geeft aan de hand van een overzicht ‘n korte

FINANCIEEL

Erik-Jan Huiberts doet namens de Kascommissie
verslag over de boeken over 2018. Verder een
korte toelichting vanwege de voorzitter op de

• Er is een positief resultaat op kleding.
• Grootste kostenpost is het clubblad.
•	Het jaarresultaat bedroeg -/- € 1.621,- ten opzichte
van -/- € 1.400 begroot. Een prima resultaat
derhalve, in lijn met de begroting.
•	We zijn 2018 geëindigd met een vermogenspositie

verslaglegging van Dennis Gronert rondom de

van ca. 20K waar we op willen blijven. In de

jaarrekening over 2018.

komende jaren is het streven naar een “0” resultaat

toelichting op de in 2018 georganiseerde evenementen, met
per evenement het aantal auto’s en deelnemers. De opkomst

•	Beoogde resultaten rondom evenementen zijn

(in plaats van inkrimpen op ons vermogen).
•	We hebben een gedegen financiële positie na een

Na een toelichting op de resultatenrekening, een

Vervolgens wordt de begroting voor 2019 toegelicht. Inmiddels

kascommissie.

CLUBMAGAZINE

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld te overwegen het
clubmagazine (ook) voortaan digitaal te verspreiden. Hier kleven
voor- en nadelen aan. Aanwezige leden geven nagenoeg unaniem
aan een sterke voorkeur te hebben voor een papieren clubmagazine.

BESTUURSSAMENSTELLING

Hessel Roukema’s termijn als bestuurslid en voorzitter loopt af.

was gemiddeld hoog. Er is een trend naar (ook) wat duurdere

goed jaar met veel activiteiten. Opvallend zijn de

financieel overzicht van de evenementen en de balans

Hessel heeft te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te

evenementen, de club blijft zich evenwel inzetten om het allemaal

kosten voor het jubileum, de hiervoor getroffen

wordt de jaarrekening over 2018 goedgekeurd en

stellen voor herbenoeming. De vergadering stemt unaniem in met

gewoon betaalbaar te houden. Verder is er discussie rondom het

voorziening is vrijgevallen.

wordt aan het bestuur decharge verleend.

Hessels herbenoeming tot voorzitter voor een tweede periode van 4
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VOORUITBLIK 2019

Patrick de Wit geeft een toelichting op de voor
2019 geplande evenementen. Bij Jan de Haan
worden 2 technische bijeenkomsten rondom de
motor en versnellingsbak voor de 911 modellen
gehouden. Op 22 april is de jaarlijkse Paasrit
waarover binnenkort informatie volgt. Eind
april – begin mei is de Mille Miglia Tribute in
Italië. Half juni reist een gezelschap af naar
het Zwarte Woud onder leiding van André
Verboom, die ter vergadering een toelichting
geeft. Begin augustus is er het bezoek aan het
jaarlijkse Schloss Dyck evenement en half
september staat de Goodwood Revival 2019 op
de agenda. Tot slot zijn daar nog de jaarlijkse
herfstrit, die dit jaar in België en Nederland
plaats zal vinden in samenwerking met de
Porsche 356 Club en de Belgische Porsche
Classic Club. Verder zijn er nog een technische
dag in november en enkele Cars & Coffee
bijeenkomsten in den lande, waarover de leden
jaar. Ook de termijn van Marc Bezem als bestuurslid en redacteur/
webmaster loopt af en ook Marc heeft te kennen gegeven zich
wederom beschikbaar te stellen voor herbenoeming, waar de
vergadering unaniem mee instemt.

STEMMING VERRUIMING VOOR
TOETREDEN TOT CLUBLIDMAATSCHAP

nog worden geïnformeerd.

WAT VERDER TER TAFEL
KOMT

Albert Vos vraagt waarom er vanuit de fabriek,
PON en/of de Nederlandse Porsche zusterclubs
Nederland geen belangstelling was voor ons

In de ALV in maart 2018 is een verdere verruiming van de

25-jarig jubileum vorig jaar mei. Het bestuur

toegelaten modellen 911 & 912 besproken, ingebracht door een

geeft aan partijen te hebben uitgenodigd, maar

aantal aanwezige leden. Het voorstel was de huidige

verschillende afmeldingen te hebben gehad.

leeftijdscategorie verder te verruimen. Momenteel staat het

Uiteindelijk had alleen de Porsche 356 Club een

lidmaatschap van onze club open voor eigenaren van modellen 911

bestuurslid afgevaardigd.

& 912 van de modeljaren 1964 t/m 1978. Aangevoerd

Verder wordt geïnformeerd naar het grillbadges

werd dat ook liefhebbers van klassieke Porsches 911 & 912 die

project wat een tijdje geleden in gang is gezet.

na 1978 zijn gebouwd een plekje moeten kunnen vinden bij onze

Dit ligt momenteel stil omdat er nog geen

club. Op basis van de aangedragen argumenten is het bestuur

geschikte leverancier is gevonden.

tot een voorstel gekomen wat past binnen de huidige club. Dit

Erik-Jan Huiberts geeft tot slot het bestuur een

voorstel impliceert een verruiming met Porsches 911 & 912 tot

compliment voor de inspanningen over het

modeljaar 1989, dus alle G-modellen tot en met de 3.2 Carrera’s.

afgelopen jaar.

De argumentatie voor dit voorstel is dat deze modellen nog veel
overeenkomsten hebben met de vroegere Porsche 911 & 912
modellen. Ter vergadering wordt hierover tussen de leden onderling
en het bestuur gediscussieerd. Na afloop wordt het voorstel

AANSLUITEND
PROGRAMMA

Na afloop van de vergadering wordt een

van het bestuur in stemming gebracht. Inclusief de door leden

lunch geserveerd. Gezien de slechte

ingestuurde formulieren stemmen 40 leden voor wijziging en 18

weersomstandigheden, wordt er van de

tegen. Bij ontbreken van een 2/3e meerderheid die formeel voor

mogelijkheid om na afloop onder leiding

een statutenwijziging nodig is, besluit de vergadering een tweede

van een natuurgids een wandeling over het

raadpleging te organiseren, bijvoorbeeld gecombineerd met de

Nationaal park Sallandse Heuvelrug te maken

Paasrit.

geen gebruik gemaakt.

MOMENTEEL STAAT HET LIDMAATSCHAP
VAN ONZE CLUB OPEN VOOR EIGENAREN
VAN MODELLEN 911 & 912 VAN DE
MODELJAREN 1964 T/M 1978.
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Eigenaar Ballot-Léna wilde dus een lichtgewicht 911, maar dan
wel met het comfort van een 911 S omdat hij de auto in plaats van
op het circuit vooral op straat zou gebruiken. De specificaties van
deze bijzondere 911 R komen ook in de officiële documentatie
naar voren: bekleding van de deuren, vloermatten en een normale
passagiersstoel. Deze benadering was opmerkelijk, vooral als
je in aanmerking neemt dat een 911 R destijds 45.000 Duitse
Marken kostte, bijna twee keer zo veel als een standaard 911 S. En
bovenop de catalogusprijs kwam nog eens ruim 10.000 DM aan
ombouwkosten. Alleen Ballot-Léna koos voor een auto die 70 kg
zwaarder was dan het origineel en bovendien over een minder

sterke motor beschikte. Al in juni 1968 verkocht Ballot-Léna de auto

HET UITZONDERLIJKE
VERHAAL VAN DE 911 R
NUMMER 16
Elke Porsche is bijzonder. Maar sommige Porsches zijn
extra speciaal door hun beperkte productieaantal of
hun bijzondere historie. De Porsche 911 R uit dit verhaal
combineert beide. De auto uit 1968 is één van de 19
lichtgewichtexemplaren die ooit werd gebouwd, heeft een
volledig gedocumenteerde, unieke combinatie van motor
en carrosserie plus een indrukwekkende racehistorie,
waarin Gérard Larousse een belangrijk rol speelt.

aan coureur Xavier Camprubi. Hij bouwde de auto weer om tot een

D

911 R en daarmee tot het model zoals hij door Porsche was bedoeld:
e 911 R waar het om gaat is de auto met

voor het circuit. Camprubi liet een 911 R motor monteren (nummer

chassisnummer 11899016R en nummer 16

AT 961770) en alle comfortitems werden weer verwijderd.

uit een serie van 19 stuks. De 49 jaar oude auto ziet
er uit als nieuw en de tweeliter boxermotor met
carburateurs klinkt mede dankzij de moderne RVSuitlaat buitengewoon indrukwekkend.

TERECHTE TWIJFEL?

De huidige eigenaar van de extreem zeldzame 911 R is Kobus
Cantraine. Omdat de auto in het begin van zijn leven twee keer
ingrijpend werd gemodificeerd, was het een hele klus om uit

De lichtgewicht 911, comfortitems van de 911 S

te zoeken waar hij in 2016 precies zijn oog op had laten vallen.

De 911 R werd op 9 april 1968 geleverd aan dealer

Had hij werkelijk nummer 16 gekocht: of had iemand een 911 R

Sonauto in Parijs, die de auto op 24 april afleverde

‘samengesteld’ met lichtgewicht onderdelen? Kobus vond geen

aan het bedrijf ‘Les Danseurs’ van de Franse

bewijs dat dit níet de nummer 16 was en dit werd ondersteund door

ondernemer en coureur Claude Ballot-Léna.

onder meer officiële documenten van Porsche en door de zuiverheid

De documentatie van de auto vermeldt enkele

van het ingeslagen chassisnummer. Toch bleef er twijfel. Om te

bijzonderheden. Een handgeschreven aantekening

beginnen is de ombouw van een 911 naar een 911 R met gebruik

geeft bijvoorbeeld aan dat de auto over een 170 pk

van toch al beschikbare onderdelen alleen in financieel opzicht

sterke motor zou beschikken. Dat zou 210 moeten

al aantrekkelijk. Daar komt bij dat er historische foto’s zijn die

zijn… Uit andere originele documenten van Porsche

suggereren dat de auto in zijn racecarrière een niet documenteerde

blijkt dat de originele motor (nummer 5080016) al na

carrosseriewissel heeft ondergaan. Dat zou plausibel zijn, want

40 km werd vervangen door de motor met nummer

tijdens de Rally de l’Hérault kreeg coureur Bernard Gnuva een

961770. De aantekening in het Porsche archief

ernstig ongeluk. Alle foto’s van na deze race laten een duidelijk

vermeldt droogjes: “auto omgebouwd van Type R

bredere achterzijde van de auto zien. Het is zeer waarschijnlijk dat

naar Type S.”

alleen de zijpanelen van de auto werden vervangen. Het bewijs
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daarvoor wordt geleverd door de open lasnaad onder de deur,

Dit was nodig, want in het begin was de 911 geen

maar deze bleek te laag voor de kuipbochten van het circuit van

ontstond echter een probleem met de fusee rechtsvoor

op het punt waar de dorpels en de zijpanelen samenkomen. Dit

verkooptopper. Het idee was dat sportieve successen

Monza, waar de poging plaats zou vinden. Daarom kwamen

en de 911 R viel uit. Foto’s laten zien dat de auto al

typische R-detail bleef zelfs na het ongeval zichtbaar.

een goede verkoopstimulans zouden zijn. Ook

coureurs Jo Siffert, Rico Steinemann, Charles Vögele en Dieter

eerder een kleine schade had opgelopen. De eigenaar

bood Porsche al snel een goedkopere variant met

Spoerry aan de start met een licht gemodificeerde 911 R. De auto

van de auto, de hiervoor al genoemde Xavier Camprubi

viercilinder motor aan: de 912. Van dit model werden

hield het 20.000 km met volgas uit, zette daarbij 5 wereldrecords

was vast niet gelukkig met deze schades. Hij liet de

er in het begin meer dan twee keer zo veel verkocht

en haalde 14 klasse-overwinningen. Dat alles bij een gemiddelde

auto door de fabriek weer in nieuwstaat brengen en

als van het topmodel.

DE 911 R: SYSTEMATISCHE
GEWICHTSBESPARING

De 911 R maakt gewichtsbesparing zichtbaar door het ontbreken

snelheid van 200 km/u. Maar de 911 R werd vooral een icoon door

verkocht hem aan Bernard Gnuva, die zoals als eerder

van interieurbekleding, door ronde achterlichten van Hella te

Gérard Larousse. In 1969 haalde hij met de 911 R nummer 5 twee

gemeld een ernstig ongeval met de auto kreeg. Daarna

gebruiken, maar ook door trekkoorden in plaats van deurhendels

belangrijke overwinningen: die bij de Tour de France Automobile

kreeg de auto zijn bredere wielkasten en nieuwe

en door de alom aanwezige boorgaten. Maar er is meer: de

(18-26 september 1969) en de bij de Tour de Corse (8-9 november

metalen deuren. Vanaf 1973 werd 911 R nr. 16 op de

van dat jaar). De auto van Larousse was één van de twee 911 R

weg gebruikt door Jean Goncalves, Raymond Touroul

modellen met DOHC-motor met 230 pk. Deze auto bevindt zich nu

en daarna door Pierre Bodin. Aansluitend werd auto

in de Collier collectie in de VS.

opnieuw gerestaureerd door een verzamelaar. In 2016

R maakt gebruik van dun plaatstaal, aluminium, met vezels
verstrekte kunststoffen, plexiglas en extra dun normaal glas.

ÉÉN PORSCHE...
ONTELBARE VERHALEN...

Bovendien ontbreekt een verwarmingssysteem. Alles draait om
210 pk en 100 liter brandstof. Ferdinand Piëch wordt gezien als de

werd Larousse herenigd met ‘zijn’ 911 R en bij die

EEN RECORD IN 1967

Ter voorbereiding van de races die hij won, zette Larousse een

gelegenheid signeerde hij de auto. Voor Kobus was

Naast snelheid hechtte Porsche (net als vandaag nog)

andere 911 R in – de auto die nu van Kobus Cantraine is. De auto

dat het moment om de auto in Larrousse-look uit te

doel: een zo gunstig mogelijke vermogens-gewichtsverhouding.

veel waarde aan betrouwbaarheid. Daarom ondernam

naam del aan ten minste één officiële race: de Ronde van Cévenole

voeren. Eén Porsche – ontelbare verhalen.

Porsche berekende dat een vermogen van 210 pk in combinatie met

het in 1967 een recordpoging met een 911 R.

in juni 1969. De auto presteerde daar zeer goed met scherpe

een leeggewicht ideaal zou zijn om de concurrentie te verslaan.

Oorspronkelijk was deze gepland met een Carrera 6,

rondetijden en constante tweede plaats. In de laatste ronde

drijvende kracht achter de 911 R. Al in 1966 startte Porsche met de
ontwikkeling van de rallyversie van de net gelanceerde 901/911. Hit

Bronvermelding: Porsche Nederland
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De Porsche 917-001 markeerde het begin van een
ongeëvenaarde racecarrière voor de 917. De auto was
ontworpen voor races als de 24 uur van Le Mans
en de WK’s voor merken. Deze specifieke wagen

RESTAURATIE VAN DE 917-001 NAAR
ZIJN OORSPRONKELIJKE STAAT VAN
1969

Monteurs van het museum, voormalige technici en ingenieurs uit

was de eerste van 25 racers die Porsche bouwde

Zuffenhausen en Weissach, het historisch archief van Porsche

om te voldoen aan de vereiste typegoedkeuring.

en een aantal partnerbedrijven hebben een jaar gewerkt aan de

De hoofdontwerper van het project was Hans

restauratie van de originele 917-001. Het project was vanaf het

Mezger, die niet alleen verantwoordelijk was voor de

begin bijzonder uitdagend vanwege de vele gedaanteveranderingen

luchtgekoelde 4,5-liter twaalfcilindermotor, maar ook

die de auto in zijn tijd als test- en presentatieauto onderging. De

voor de auto als geheel.

hoogste prioriteit was het behoud en hergebruik van de originele
materialen van de auto, voor zover dat mogelijk en technisch

De 917-001 was bij zijn introductie in Genève nog

haalbaar was.

50

gespoten in de kleuren wit met een groene neus,

PORSCHE MUSEUM VIERT
50STE VERJAARDAG VAN
ICONISCHE 917
Het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen viert de
50ste verjaardag van de iconische 917, een halve eeuw
nadat de beroemdste racewagen aller tijden in maart
1969 zijn debuut beleefde op de Autosalon van Genève.
Het museum doet dit onder meer door het allereerste
exemplaar van de 917 in de staat te herstellen zoals hij
vijftig jaar geleden voor het eerst werd onthuld. De 917-001
onderging door de jaren heen verschillende veranderingen,
maar is nu zo gerestaureerd dat zoveel mogelijk authentieke
onderdelen behouden blijven, vertelt Achim Stejskal,
directeur van het Porsche Museum.

maar in hetzelfde jaar onderging het kleurenschema

Bij de restauratie werden de onderdelen uitvoerig bestudeerd,

al een verandering. Op de IAA in Frankfurt stond

om zo te kunnen bepalen of ze origineel waren en hergebruikt

de auto op de stand van Porsche in de kleuren

konden worden. Daarbij maakten de restaurateurs gebruik van

wit en oranje. Toen Porsche later de overdracht

historische ontwerptekeningen en foto’s. De onderdelen van de

aankondigde van zijn raceactiviteiten aan het J.W.

voor- en achterkant van de racer werden minutieus gereproduceerd

Automotive Engineering team van de Brit John

met behulp van de modernste 3D-technologieën waarbij het

Wyer, kreeg de 917-001 opnieuw andere kleuren. Hij

restauratieteam de originele ontwerptekeningen gebruikte. De

werd nu gepresenteerd in de kleuren van Gulf, de

technici van het museum herstelden ook het achterste deel van het

Amerikaanse oliemaatschappij en sponsor van het

aluminium spaceframe met behulp van de originele documenten uit

team: lichtblauw en oranje.

het fabrieksarchief. De intensieve werkzaamheden hebben geleid
tot de presentatie van de 917-001 die vijftig jaar later in het Porsche

Na zijn eerste overwinning tijdens de 24 uur van

Museum is te zien, gerestaureerd in de oorspronkelijke staat van

Le Mans werd de 917-001 van Hans Herrmann en

1969.

Richard Attwood in september 1970 omgebouwd

SPECIALE TENTOONSTELLING IN HET
PORSCHE MUSEUM

JAAR

tot zogeheten Kurzheck-versie. De 917-001 kwam
in oktober 1970 in handen van Porsche Salzburg.
Hij was voorzien van de rode livery van de auto

Het Porsche Museum eert de vijftigjarige jubilaris met een

die de race in Le Mans had gewonnen, inclusief

uitgebreide speciale tentoonstelling getiteld ‘Colors of Speed -

startnummer 23.

50 Years of the 917’ die van 14 mei t/m 15 september 2019 is te
bezoeken. Porsche heeft voor deze gelegenheid liefst veertien

Het succesverhaal van de 917 is legendarisch. De auto

legendarische modellen bijeengebracht – waaronder tien 917

wist al in zijn eerste jaar een klinkende overwinning

racers – die gezamenlijk 7.795 pk’s bij elkaar brengen. Het Porsche

te behalen tijdens de 1.000 kilometer van Zeltweg

Museum toont daarnaast voor het eerst een 917 conceptstudie,

in 1969. In 1970 behaalden Hans Herrmann en

als eerbetoon aan de eerste overwinning op Le Mans in 1970. De

Richard Attwood de felbegeerde winst in Le Mans;

rood-witte showcar was door een klein team van ontwerpers en

het grootste motorsportsucces dat Porsche tot dan

ingenieurs gebouwd, maar door de deelname van Porsche in de

toe had behaald. Gijs van Lennep en Helmut Marko

LMP1-categorie van het FIA World Endurance Championship

gingen een jaar later opnieuw met de overwinning

(WEC) bleef het bij een conceptstudie. Een selectie raceposters

naar huis. Na de verdere ontwikkeling van de 917

en 917-memorabilia completeert de speciale tentoonstelling. Zo

naar de 917/10 en 917/30 turbo-versies met meer

is in de museumshop bijvoorbeeld een roze barbecueschort te

dan 1.000 pk, domineerden George Follmer en Mark

koop, geïnspireerd op de unieke 917/20 uit 1971, bijgenaamd de

Donohue de Noord-Amerikaanse CanAm-serie in

‘Rosa Sau’. Ook brengt het museum een boek over de 917 uit ter

respectievelijk 1972 en 1973.

gelegenheid van de verjaardag van de legendarische racer.

Porsche-klanten profiteerden van de racetechniek
mee nadat Porsche vanaf 1974 een gewijzigde
versie van de turbotechnologie gebruikte in de
legendarische 911 Turbo.

Bronvermelding: Porsche Nederland
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HANS-PETER
PORSCHE
TRAUMWERK
Begin januari 2019 maakte uw redacteur-webmaster met de kinderen op de terugweg
van de wintersportvakantie een tussenstop bij Hans-Peter Porsches “Traumwerk” nabij
Salzburg. Vanwege de enorme sneeuwval – u herinnert het zich vast nog wel – waren
we op dat moment na ongeveer vijf uur “sukkelen” in de eindeloze files een kleine 100
kilometer opgeschoten. Het was inmiddels lunchtijd en daarbij konden we inmiddels wel
wat afleiding gebruiken. Traumwerk van Hans-Peter Porsche bleek daarvoor een uitgelezen
gelegenheid.

Hoofdattractie vormt de 500 m2 grote modelspoorbaan waar de

uit de periode 1860 tot en met 1930 te bewonderen,

toeschouwer letterlijk ogen (en oren) tekort komt. Een waarach-

de grootste en kostbaarste collectie in zijn soort

tig walhalla voor de modelspoorfanaat. De 360 graden panorama

ter wereld. En in de zomermaanden rijdt er in het

expositie beslaat 3 landen en omvat 10 afzonderlijke spoorlijnen

omringende park van 2 hectare een modeltrein rond

waarop zo’n 180 verschillende treinstellen op natuurgetrouwe

over een baan van 1,3 kilometer. Vanwege de hevige

wijze rondrijden. In zo’n 17 minuten beleven de bezoekers een

sneeuwval was het park ten tijde van ons bezoek

heel etmaal waarin allerlei weersveranderingen en gebeurtenis-

gesloten.

sen plaatsvinden, ondersteund met film-, licht en geluidseffecten.

Hoe dan ook, als u daar in de buurt bent, is een be-

Uiteraard herbergt de expositie de nodige Porsche gerelateerde

zoek aan Hans-Peter Porsches “droomwerk” beslist

tafereeltjes. De foto’s geven slechts een globale indruk van al dit

de moeite waard! Wij stapten in elk geval fris terug

moois. Zelfs met drie “etmalen” rondkijken en luisteren kwamen

in de auto en reden in één ruk door naar huis.

we ogen en oren tekort.
Naast de modelspoorbaan staan er enkele Porsches uitgestald en is

Marc Bezem

er zo’n 2.500 m2 tentoonstelling van historisch blikken speelgoed

redacteur – webmaster
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RESTOSTRIP

De Solex 40 PII-4 is
een fantastische
carburateur, mits deze
werkt…
De carburateurs op
onze 912’s hebben na
al die jaren flink wat
te verduren gehad. De
gaskleppen zijn in het
huis gaan slijten door
de overmatige speling
die is ontstaan op de
as(sen). Na meerdere
malen (te) hard
aandraaien van de
carburateur op het
spruitstuk is de voet
kromgetrokken
waardoor de boringen
ovaal zijn geworden.
Dit alles leidt ertoe
dat de solexen valse
lucht trekken en niet
fijn afgesteld kunnen
worden. “Wordt er
geschoten?” “nee, er
rijdt er eentje met
versleten solexen,
Pang!”

RESTOSTRIP

912 Resto Strip

1

™

Split shaft Solex restauratie, keep it original!

De nieuwe assen die ik besteld had hadden een diameter van
7,957mm. een diameter van 8mm was makkelijker geweest in
verband met de bussen die gedraaid moeten worden. dan maar
iets meer moeite doen op de draaibank ;).

2

Joris Schweitzer

Nieuwe bussen worden gedraaid van bronzen rondstaf.
Voor de buitendiameter was ik afhankelijk van de maat die
de vorige sleutelaar had aangehouden. de
binnendiameter is geruimd met een ruimer van 7,96mm.

De split shaft solex die werd gebruikt op de
latere 912’s (69’) maakt het mogelijk om de
gaskleppen individueel af te stellen door
middel van een stelblokje tussen de assen.
Hierdoor kun je precies regelen hoeveel lucht
iedere klep doorlaat bij stationair toerental.

Na demontage worden de
carburateurs ultrasoon
gereinigd en getumbeld in
keramische media.

Bussen worden verlijmd in het huis met loctite 603. de assen worden
tijdens het verlijmen in het huis geschoven samen met de bussen om
ervoor te zorgen dat de assen op een lijn komen te liggen in het huis.

De stalen as die draait in de zachtere aluminium behuizing zorgt er niet
alleen voor dat de as-lagering in de behuizing slijt, maar ook dat de
gaskleppen vervolgens in de boring van de carburateur slaan. De enige
oplossing is om de boring tot een overmaat uit te kotteren en
overmaatse gaskleppen te plaatsen.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bussen meelopen met de radius van de throttle bore
zullen deze worden uitgekotterd op de freesbank. Dit wordt ook gedaan om de rand van de
ingeslagen gasklep weg te nemen. Bij deze solexen viel de ingeslagen rand mee en kon ik
alle boringen uitkotteren tot een overmaat van 40,5mm. (Std. maat origineel is 40mm)
Zo kan er in de verre toekomst nog een tweede revisie plaatsvinden als dat nodig is naar
overmaat 41,0mm.

De pasvlakken van het deksel en de voet van de solex zijn
Voorbeeld van luchtlekkage langs de kleppen door meestal kromgetrokken door het te hard aandraaien, dit is goed
slijtage. Deze kleppen staan volledig gesloten!
te zien met een haarliniaal. Bij de voet scheelt dit wel 0,5mm.
uiteraard zullen deze pasvlakken weer gevlakt worden zodat
ze benzine en lucht dicht zijn.

Vorige
sleutelaars
hadden al
bronze bussen
aangebracht in
de behuizing.
Deze waren
helaas ook
versleten.
Nieuwe bussen
zullen
gedraaid
worden met
een speling
van 0,035mm
tussen de bus
en de as voor
‘einen leichten
Sattengang’.

Volgende stap: kleppen draaien :)
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Kleppen worden gedraaid van messing onder een hoek van 8 graden. de
speling tussen de klep en de boring bedraagt 0,02mm. als de kleppen
in het huis gemonteerd zitten, dan kun je met een lamp kijken hoeveel
licht er langs de klep doorgelaten wordt als de gaskleppen volledig
gesloten zijn. geen licht betekent ook geen lucht die langs de klep
kan ontsnappen.

De inspuit-nozzles voor de acceleratiepomp moeten zo afgesteld staan dat deze de
De inspuit-nozzles
voor de
acceleratiepomp
moeten
zo afgesteld
staan dat deze
de
benzine
direct naar beneden
spuiten
zonder eerst
de binnenwand
of gasklepas
te raken.
benzine
direct naar
beneden
spuiten
eerst de
binnenwand
of gasklepas
te raken.
Dit voorkomt
flat-spots
tijdens
dezonder
acceleratie.
deze
nozzles kun
je licht buigen
of
Dit voorkomt flat-spots
tijdens
de
acceleratie.
deze
nozzles
kun
je
licht
buigen
of
verdraaien zodat ze op de juiste plek benzine inspuiten.
verdraaien zodat ze op de juiste plek benzine inspuiten.

4
4

Het deksel, de bovenkant van de carburateur en de voet worden gevlakt op een
Het deksel,
de bovenkant
van de
carburateur
en de
worden
op een
plaat
met schuurpapier
korrel
300.
om het mooi
te voet
maken
kun jegevlakt
het daarna
nog
plaat
met schuurpapier
korrel
300.
om
het mooi
te makenDit
kun
je het daarna
nog
nalopen
met volgende
stappen
van
korrel
500-1000.
voorkomt
dat de
nalopen carburateur
met volgendegaat
stappen
van tussen
korrelhet
500-1000.
Dithet
voorkomt
dat de
zweten
deksel en
huis.
carburateur gaat zweten tussen het deksel en het huis.

Zie jij licht langs de
klep komen?

Voordat de opbouw kan beginnen worden de solexen nog een keer
ultrasoon gereinigd en doorgeblazen om zeker te weten dat er geen
restanten vuil zijn achtergebleven na de bewerkingen op de freesbank.

Alle sproeiers worden nagemeten en gereinigd. De hardware
werd origineel geel verzinkt. De stelblokjes tussen de
assen worden vernieuwd. deze zijn vaak krom en versleten. De
gasklepassen worden uitgeshimd zodat de klepjes precies in
het midden van de boring kunnen kantelen.

Aan
kun je
je de
de kleppen
kleppen verder
verder open
open of
of dicht
dicht
Aan de
de hand
hand van
van de
de stationairschroef
stationairschroef kun
zetten
te verhogen
verhogen of
of te
te verlagen.
verlagen. De
De
zetten om
om het
het stationaire
stationaire toerental
toerental te
kleppen
staan anders
anders slaan
slaan ze
ze in
in de
de wand
wand van
van
kleppen mogen
mogen nooit
nooit helemaal
helemaal dicht
dicht staan
de
de assen
assen en
en kleppen
kleppen versleten
versleten
de boring.
boring. dit
dit zou
zou wel
wel gebeuren
gebeuren wanneer
wanneer de
zijn,
dat je
je zelfs
zelfs met
met volledig
volledig gesloten
gesloten
zijn, ze
ze laten
laten dan
dan zoveel
zoveel lucht
lucht door
door dat
kleppen
toerental meer
meer kan
kan afstellen.
afstellen.
kleppen geen
geen juist
juist stationair
stationair toerental

het acceleratiepomphuis wordt ook
gevlakt om lekken te voorkomen.

Ik wil graag
graag Remon
Remon veraart
veraart bedanken
bedanken voor
voor deze
deze
opdracht bij Resto
Resto Lab
Lab en
en Jan
Jan balder
balder voor
voor zijn
zijn
advies over verspaningstechnieken.
verspaningstechnieken. In
In de
de
volgende strip
strip wordt
wordt het
het vlotterniveau,
vlotterniveau, de
de
inspuithoeveelheid
inspuithoeveelheid en
en de
de luchtstroom
luchtstroom bij
bij
stationair toerental
toerental afgesteld.
afgesteld.
Resto
Resto strips™
strips™ is
is onderdeel
onderdeel van
van resto
resto lab™
lab™
Joris
Joris Schweitzer
Schweitzer ©
©
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auto. Harold Wagner, de verkoopchef

bekend. Rond 1971 is de auto verkocht

om een voldoende stijve carrosserie

van Porsche, pleit nog eens voor een

aan de bekende Porsche handelaar

te bouwen. In het ontwerpteam geldt

echte cabriolet zonder rolbeugel.

Freisinger in Karlsruhe. Daar staat de

deze oplossing als de esthetische

Daarbij komen er signalen die duiden

auto in een hal tussen vele andere oude

“worst case”. In 1965 staat op de IAA in

op een nieuwe cabrio-boom in de

Porsches tot een Amerikaan Myron

Frankfurt het eerste resultaat van deze

USA. Karmann krijgt in juni 1964

Vernis, een advocaat uit Akron, de auto

constructie; de Porsche Targa. Het

opdracht een 901 prototype om te

met 35.000 km op de teller ontdekt en

duurt nog tot begin 1967 voordat de

bouwen van coupe naar cabriolet. Bij

ruilt tegen een 356 B Carrera (echter

Targa serierijp is.

Karmann wordt het dak verwijderd en

met de “gewone” 356 motor).

de carrosserie versterkt. De auto met

BERTONE CABRIOLET

chassisnummer 13360 wordt op 10

In Amerika is men vooral in de zonnige

september 1964 bij Porsche afgeleverd.

streken van Amerika, zoals Californië,

De eerste Porsche 911 cabriolet.

minder tevreden met de Porsche Targa;

Met de Porsche 356 heeft Porsche

waarbij voor het eerst wordt gesproken

dit is niet een echte open auto. Johnny

vanaf 1951 steeds een open

over een open auto met een vaste of

von Neumann, de directeur van een

uitvoeringen in het programma.

omklapbare rolbeugel.

Porsche dealer voor zuid Californië is

De eerste 356 uit 1948 is zelfs een

niet overtuigd van het mogelijke succes

cabriolet. Vooral in Amerika worden

Butzi Porsche heeft nog andere ideeën

van de Porsche Targa en besluit zelf een

de lichte, wat Spartaans uitgevoerde

over een open auto. In december

echte cabriolet van de 911 te maken.

speedster modellen met een laag

1963 komt hij met een ontwerp dat

Hij stuurt in 1965, geheel voor eigen

voorruit populair. De eerste serie van

Porsche 356 1600 Speedster 1956

21 auto’s wordt in 1952 speciaal voor

volgens hem meer een roadster gevoel

Karmann Cabriolet interieur

geeft door het lager maken van de

rekening, een kale 911 naar Bertone
in Italië, die op basis hiervan voor

de Amerikaanse markt gebouwd;

Het is vanaf het begin van de

achterzijde van de auto. Dit ontwerp

De auto wordt opgeknapt maar Vernis

de Amerikaanse markt een roadster

de America Roadster (type 540).

ontwikkeling van de opvolger van de

heeft met een omklapbare rolbeugel.

zorgt er voor dat de carrosserie en

carrosserie mag ontwerpen en bouwen.

Een uitvoering met een aluminium

356 het plan dat er ook een open versie

Het nadeel van deze constructie is

interieur in originele staat blijven.

Het uitgangspunt is dat deze auto niet

carrosserie, zonder overbodige zaken

zal worden gebouwd. In oktober 1961

dat er door de afwijkende vorm ten

De cabriolet maakt deel uit van de

meer dan $8000,- mag gaan kosten.

en een spartaans interieur zonder

wordt aan de firma Reuter – belast met

opzichte van het coupé model voor

autoverzameling van Myron Vernis

Bertone ontwerpt een open auto waarbij

deurbekleding, lichtere stoelen,

de ontwikkeling en bouw van het eerste

deze roadster nogal wat speciale

en is regelmatig te zien op autoshows

stijlelementen van de Fiat 850 Spider en

steekramen en een kapje uit zijldoek.

prototype (de T7) – aangegeven dat er

onderdelen nodig zijn. Daarnaast zal

in de USA, zoals het Pebble Beach

de Alfa Romeo Montreal te herkennen

Dit model is het voorbeeld voor de

rekening mee moet worden gehouden

ook de opklapbare rolbeugel dit model

Concours d’ Élégance in 2013 ter ere

zijn. De auto is aan de buitenzijde

356 Speedster die van 1954 tot 1958 in

dat de auto ook als open auto gebouwd

aanzienlijk duurder maken dan de

verschillende uitvoeringen gebouwd

kan worden. Doordat het tijdsplan voor

coupé. Het grootste bezwaar is evenwel

wordt. Tot 1964 bouwt Porsche de

de ontwikkeling voor de 901 Coupe

open 356 in verschillende uitvoeringen.

heel krap is, raakt de ontwikkeling van

Hoewel de vraag naar open Porsche’s

een open versie op de achtergrond.

in de loop van de jaren afgenomen is,

In 1962 krijgt de carrosseriefabriek

De eerste Porsche 901 coupe staat

is bij de laatste generatie van de 356,

Karmann in Orsnabrück de opdracht

in 1963 op de autotentoonstelling in

Gerhard Schröder krijgt de taak voor

de 356C nog 16,5% van de verkochte

de haalbaarheid te onderzoeken van

Frankfurt. Vele bezoekers vragen naar

deze auto een cabriodak te ontwerpen.

auto’s een open auto.

een aantal versies voor een open auto

de cabriolet uitvoering van de nieuwe

Schröder heeft voordat hij in 1956 bij

Porsche America Roadster 1952

Ontwerp cabriolet 1963 ©Porsche AG

Karmann cabriolet 1964

DE KARMANN
CABRIOLET NR.13360

van het 50 jarig jubileum van de 911.

en ook aan het interieur niet als een

In de literatuur (Aichele, Lewandowski)

In 2014 wordt de auto naar Engeland

Porsche te herkennen. De rode Porsche

dat er niet genoeg ruimte voor de

wordt deze 901 veelal als eerste Targa

verkocht. Tijdens de veiling van

911 Bertone trekt in 1967 veel aandacht

motor overblijft.

beschouwd maar het is duidelijk dat

Sothebys in februari 2017 wordt de

op de autosalon in Geneve.

deze auto als cabriolet wordt afgeleverd

auto voor € 649.000,- aan de nieuwe

zonder kap en frame. De constructeur

eigenaar verkocht.

PORSCHE TARGA
Na talrijke pogingen de

Porsche komt werken, veel ervaring

carrosserietorsie sterker en buigstijver

opgedaan met cabrio carrosserieën

te maken – men schijnt nog de

bij onder meer Karl Deutsch (cabrios

gepensioneerde constructeur Fritz

voor Ford) en bij Karmann waar hij

Martin teruggehaald te hebben om

verantwoordelijk is voor de open

er aan te rekenen – probeert men

Karmann Ghia en de Kever cabrio’s.

tenslotte het idee dat al in 1963 op

De auto wordt voor tests gebruikt en

het tekenbord stond: de cabrio met

waarschijnlijk ook als proefmodel voor

de vaste rolbeugel. De uitvoering met

de Targa dakconstructie. De verdere

de vaste rolbeugel blijkt het enige

geschiedenis van de auto is niet geheel

realistische technische compromis
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DE WEG NAAR DE
PORSCHE CABRIOLET

Ondanks alle aandacht volgen er geen

veel roest, interieur in deplorabele

opdrachten en bovendien krijgt von

staat en onderdelen missen. Intussen

Neumann bij Porsche voor dit project

is de auto geheel gerestaureerd in de

de handen niet op elkaar. De Porsche

originele toestand en wordt bij vele

vanaf 1969 tot de standaard uitvoering

911 Targa gaat in diezelfde tijd in

gelegenheden getoond.

gaat behoren, worden steeds meer

Vooral als de vaste Targa achterruit

productie en een andere open auto mag

– vooral vrouwelijke – kopers tot de

dit niet verstoren. Het blijft dus bij één

Targa aangetrokken. In 1970 kiest meer

exemplaar. De originele motor met

dan 40% van de 911 kopers een Targa.

130 pk wordt later vervangen door een

Desalniettemin zien anderen de Targa

sterkere S motor, het interieur wordt

nog steeds als een noodoplossing.

vernieuwd en de auto wordt zwart

Ernst Fuhrmann, Porsche chef in de

gespoten. In augustus 2018 wordt de

periode 1972 tot en met 1980, denkt er

auto door Gooding verkocht voor

niet over een geheel open 911 aan het

$ 1.430.000,-.

Porsche 911 programma toe te voegen.

Porsche 911 Turbo Cabriolet 1981

Porsche Speedster prototype 1987

Zijn idee is dat de 928 de 911 zal gaan
opvolgen en dat daarmee de productie

Porsche 911 cabriolet 1983

van de 911 zal aflopen. Maar Helmut
Bott, van 1979 tot 1988 chef onderzoek

Als bijzonderheid heeft deze auto ook nog

en ontwikkeling bij Porsche, en zijn

4-wielaandrijving. De meeste aandacht van de

team hebben andere ideeën over de

bezoekers gaat echter uit naar de cabrio. Gerard

toekomst van de 911 en geloven in

Schröder, die ook al in 1963 heeft meegewerkt aan

een verder succes van de 911. Bij die

de dakconstructie van de open 911, ontwerpt voor

ideeën past ook een 911 cabriolet. Begin

deze auto het dak dat ingeklapt geheel verzonken

De Belgische Porsche restaurateur

1981 neemt Peter Schutz de leiding

is. Het dak, dat voor de helft uit metaal profielen

Nicolas Vercammen van “Porsche

over van de op dat ogenblik in zwaar

bestaat, zorgt ervoor dat deze bij hoge snelheden niet

Resue 911” bouwt op dit ogenblik een

weer verkerende firma. Schutz ziet

vervormt. De auto krijgt ingrijpende versterkingen

replica van de Townes Speedster.

net als Bott toekomst in een verder

om een voldoende stijve carrosserie te krijgen

Vanaf modeljaar 1989 komt er naast de cabriolet eindelijk weer

Stan Townes Porsche 911 Speedster

ontwikkeling van dit model en redt

waardoor het nog tot modeljaar 1983 duurt voor

een echte 2 zits speedster variant op basis van een 911 Carrera

Hieronder een aantal resultaten van

de 911 van de ondergang. In datzelfde

de eerste cabriolet uitvoering met eerst nog een

in Tubolook (ook met een smalle carrosserie leverbaar) in

“eigenbouw” cabrios en speedsters die

jaar staat er op de IAA in Frankfurt een

manueel bediend dak in productie wordt genomen.

het programma. De voorruit is ingekort en de auto krijgt een

meer of minder geslaagd zijn.

prototype van een 911 Turbo cabrio.

In het jaar erop is een elektrisch bedienend dak te

handbediende noodkap. De kap verdwijnt onder een kunststof

krijgen.

afdekking. Porsche’s van de volgende generatie 911 (964) zijn te

Porsche 911 Bertone cabriolet

HOBBYISTEN AAN DE
SLAG

Porsche Speedster 1989

Nu Porsche met de komst van de 911

coupe en Targa geen echte geheel open

DE 911 SPEEDSTER KOMT
TERUG

cabriolet uitvoering kan leveren, gaat
men vooral in de zuidelijke staten van

krijgen in een Coupé, Targa en Cabriolet versie maar een Speedster
versie is nog niet gereed. Pas in oktober 1992 wordt op de autosalon
in Parijs de nieuwe Speedster variant getoond.

De eerste 911 Speedster (de Schutz Speedster)

Amerika zelf aan de slag om de 911 om
te vormen tot een cabrio of nog liever

ontstaat in 1986 op basis van een 911 Carrera

in een Speedster. Een mooi voorbeeld

cabriolet. Het is in principe een cabriolet zonder kap

hiervan is de Townes Speedster op 911

en met alleen een klein afneembaar lage voorruit. De

basis. Carrosseriebouwer Stan Townes

auto kan omgebouwd worden in een cabriolet met

bouwt in drie jaar tijd op basis van een

een hardtop waaraan ook de voorruit zit gemonteerd.

schade 911 Coupé een speedster. Het
dak wordt verwijderd, de auto krijgt

In hetzelfde jaar wordt nog een variant van deze

een nieuwe neus en achterzijde, een

Speedster gebouwd met een naar de zijkanten

lage voorruit, bredere spatborden en

doorlopende voorruit en een verhoogde tonneau

brede velgen. De carrosserie wordt

afdekking. Op de IAA in Frankfurt in 1987 toont

verstevigd met onderdelen van de 911

Porsche aan het enthousiaste publiek voor het

Targa. Rond 1971 is de auto afgebouwd.

eerst weer een prototype van een Speedster. Deze

Porsche 911 (964) Speedster

De huidige eigenaar koopt de auto in

“Clubsport” zonder voorruit en kan met een tonneau

Eerst wordt de Speedster in de “smalle” versie gebouwd maar

afdekking omgevormd worden tot een “single seater”.

vanaf zomer 1993 is deze in de Turbo look te verkrijgen. De

2009. De auto is dan in slechte staat,

Eigenbouw cabrio’s
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Dag 13 Fremont – San Francisco (50 mijl)
Na
meter
lange
Golden Gate
Dagde
132.737
Fremont
– San
Francisco
(50 bridge
mijl) en een
Deze 19 daagse avontuurlijke route kan gereden
Dag
13
Fremont
– San
Francisco
(50
mijl)
kapconstructie
van
deGolden
Speedster
wordt
verbeterd;
gemakkelijker te
open19
endaagse
te sluitenavontuurlijke
en dichter. Porsche
kort
bezoek
aan het
gezellige
Sausalito,
rijden
Na de
2.737
meter
lange
Gate
bridge
enwe
een
worden:
Deze
routegrijpt
kanweer
gereden
Na
2.737
meter
lange
Golden
Gate
bridge
en
een
Deze
19
daagse
avontuurlijke
route
kan
gereden
naar
het
hotel
en
heeft
u
de
rest
van
de
dag
vrij.
Neem
kortde
bezoek
aan
het
gezellige
Sausalito,
rijden
we
Met
uw
eigen
oldtimer/klassieker/sportwagen,
worden:
terug op de Speedster filosofie van de jaren vijftig: een wat spartaans uitgeruste auto waardoor de Speedster in 1993
in
kort
bezoek
aan
het
gezellige
Sausalito,
rijden
we
worden:
bijvoorbeeld
hop-on-hop-off
bus,
ofeen
de vergelijkbare
kabeltram,
naar hetDuitsland
hoteleen
en8457
heeft
u de
rest van
dag
vrij. Neem Carrera 2- Cabrio.
kosten
per
equipe
€ 12.990,-;
Met uwTot
eigen
oldtimer/klassieker/sportwagen,
Mark
goedkoper
is de
als
eind
1993 worden
van de Speedster 930 auto’s
naar
hetFisherman
hoteleen
en hop-on-hop-off
heeft
u de
de
vrij. Neem
- Met
uwper
eigen
oldtimer/klassieker/sportwagen,
bezoek
Wharf
of rest
rij devan
wereldberoemde
bijvoorbeeld
bus,
ofdag
de kabeltram,
kosten
equipe
€ 12.990,-;
geproduceerd.
Vanaf model jaarbus,
1994ofwordt
lange tijd geen Speedsters
meer
gebouwd.
Pas12.990,-;
in oktober 2010 wordt er weer
bijvoorbeeld
een
hop-on-hop-off
de
kabeltram,
kosten
per
equipe
bochtige
Lombard Street.
bezoek Fisherman
Wharf of rij de wereldberoemde
- Met een huurauto, €bijvoorbeeld
Ford Mustang of
een
nieuwe Speedster
(997)
geïntroduceerd.
bezoek
Fisherman
Wharf
of
rij
de
wereldberoemde
bochtige Lombard Street.
kosten bijvoorbeeld
per equipe €Ford
10.500,-;
- soortgelijk,
Met een huurauto,
Mustang of
bochtige
Lombard
Street.
- Met
een huurauto,
Mustang of
Dag 14 San
Francisco
– Carmel by the Sea (145 mijl)
soortgelijk,
kosten bijvoorbeeld
per equipe €Ford
10.500,-;
soortgelijk,
kosten
per
equipe
€
10.500,-;
Straatsma
Via
over
de bekende
17 by
mile
hetmijl)
DagMonterey
14 Hakse
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thedrive
Sea en
(145
- Met een gehuurde Ford Mustang uit de zestiger
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14 San
–oldtimer
Carmel
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thedrive
Sea en
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vanwege
zijnFrancisco
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wereldberoemde
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•	In het kader van gewichtsbesparing werden zelfs
de portiergrepen van kunststof gemaakt en alle
scharnieren van aluminium.
•	Het glaswerk bestond uit dunner veiligheidsglas
voor de voorruit en 2 mm Lexaan voor de
achterruit en zijruiten. De achterste zijruiten
werden voorzien van extra ventilatiesleuven.
•	Sportstoelen van de firma Scheel.
•	Alles wat niet direct noodzakelijk was, werd uit
het interieur verbannen. Alle isolatiematerialen,
naar een bedrijf gaat die gespecialiseerd is in hogedruk

rechter zonneklep, asbak, sigarettenaansteker,

waterstralen. Hiermee worden alle aanwezige verflagen,

stuurslot, isolatiemateriaal en bekleding etc.

corrosie, tectyl, bodembescherming etc. op milieuvriendelijke

werden verwijderd en in een aantal niet dragende

wijze verwijderd. Direct na het waterstralen wordt een corrosie
werende beschermlaag op de carrosserie gespoten om beginnende
vliegroest te voorkomen. Het grote voordeel van het waterstralen
is dat er geen vervorming of beschadiging optreedt van de

911R REPLICA

carrosseriedelen werden gaten geboord.
•	Een “Monza’’ sportstuur zonder claxonknop
(deze zat op het dashboard).
•	Een afgeslankt dashboard met alleen maar een

carrosseriedelen, zoals dat bij gritstralen optreedt. Ook is er

toerenteller (tot 10.000 tpm), snelheidsmeter en

geen intensieve nabehandeling nodig, wat wel het geval is bij

een gecombineerde oliedruk/olietemperatuur

het gebruik van zuurbaden. In afwachting van de gestraalde

meter. In plaats van een benzinemeter werd

carrosserie wordt een plan van aanpak opgesteld en moeten

er een controlelampje op het dashboard

keuzes worden gemaakt voor wat betreft de te bestellen

aangebracht wat aansprong bij het bereiken van

materialen.

de reserve voorraad.
•	De benzine bevond zich in een 100 liter tank
waarvan bij een aantal uitvoeringen de vuldop
midden boven de voorklep uitstak. De aluminium
olietank vond een plaatsje rechts voor de aandrijfas met de vulopening in het rechter achter scherm.
•	Het onderstel werd licht aangepast met 22 mm

Zeldzame uitvoeringen van de klassieke luchtgekoelde Porsche 911 zoals de RS, RSR, ST of
R spreken zeer tot de verbeelding van de gepassioneerde Porsche liefhebber maar zijn door
de astronomische vraagprijzen voor nagenoeg iedereen onbereikbaar geworden. Er zijn
liefhebbers die om die reden kiezen voor de aanschaf of bouw van een replica van zo’n model.

torsiestaven achter terwijl als velgmaat gekozen
werd voor Fuchs 6 inch voor en 7 inch achter. Om
de montage van de 7 inch velgen achter mogelijk
te maken, werden de achter schermen licht naar
buiten uitgeklopt.
Door alle ingrepen woog de 911R slechts 830 kg. Een
aanzienlijke besparing afgezet tegen de 1.030 kg van
de standaard 911S.

911R

Porsche specialist Speedservice uit Sittard werkt
in opdracht van een klant aan een replica van de

DE ORIGINELE 911R

Porsche 911R. In hun gerestaureerde en gedeeltelijk

911R MOTOR EN
VERSNELLINGSBAK

Bij de 911R zat het venijn duidelijk in de staart met

De 911R werd door Porsche in samenwerking met

een motor (type 901/22) die uit 2 liter inhoud 210 pk

1726 wordt een zo getrouw mogelijk exemplaar van

karosseriebedrijf Baur uit Stuttgart in 1967 ontwikkeld. De auto

leverde bij 8.000 toeren per minuut. De basis van

een 911R gerealiseerd in de kleur Tangerine. Dit is

week al met al behoorlijk af van het 911S seriemodel, waarvan

deze motor was de 911 S 2 liter waarvan het carter,

de kleur van het 3e 911R prototype uit 1967.

deze was afgeleid. Zonder volledig te willen zijn:

de kleppendeksels en de kettingspannerdeksels

•	Het plaatwerk bleef qua dikte standaard maar beide portieren,

om gewicht te besparen uit magnesium in plaats

motorkap. kofferdeksel, voorschermen en bumpers werden

van aluminium waren vervaardigd. Als materiaal

Als basis is gekozen voor een 911 2 liter coupé

vervaardigd van polyester. Om het polyester kofferdeksel bij

voor de drijfstangen werd titanium gekozen. In-

uit 1968. De basisauto wordt eerst volledig

hoge snelheden niet te laten vervormen, werd deze aan de

en uitlaatkanalen waren vergroot in combinatie

binnenzijde verstevigd met dunne bamboestokken.

met grotere kleppen en speciale nokkenassen.

tot werkplaats omgebouwde monumentale hoeve uit

BASIS

gedemonteerd waarna de ontmantelde carrosserie

Speedservice Sittard
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De compressieverhouding was 10.5 : 1. Twee elektrische

20.000 km

gemiddelde snelheid 209,24 km/h

benzinepompen verzorgde de brandstof voor de gemonteerde

72 uur			

gemiddelde snelheid 209,95 km/h

Weber 46 J carburateurs. De ontstekingsinstallatie was dubbel

96 uur			

gemiddelde snelheid 209,23 km/h

uitgevoerd met twee bougies per cilinder. De vijfversnellingsbak
had de zogenaamde Nürburgring overbrenging als standaard
ingebouwd met optioneel twee andere varianten. Verder een

ANDERE SUCCESSEN

In 1969 won een 911 R met Sportomatic

sperdifferentieel naar keuze. De aandrijfassen waren afkomstig

versnellingsbak één van de destijds zwaarste

van de 906 racewagen.

races ter wereld, de 84 uurs Marathon de la Route
gehouden op de Nordschleife van de Nürburgring.
Tevens werden dat jaar de Tour de France en de
Rallye Corsica gewonnen met de rally uitvoering
van de 911R en werd een 911R ingezet bij de Targa
Florio. Deze auto was voorzien was van een 230
pk sterke type 916 motor met 4 bovenliggende
nokkenassen.

CARROSSERIE

De 911R replica die bij Speedservice wordt
opgebouwd, is na terugkomst van het waterstralen
op een Cellete richtbank geplaatst waarna alle
slechte of aangetaste plaatwerkdelen zijn verwijderd
en vervangen door origineel nieuw plaatwerk.
In het rechter achter scherm wordt conform het

INZET VAN DE 911R

origineel een vulopening gemaakt voor de olietank
en in het kofferdeksel een aanpassing voor de

Van de 911R werden slechts 24 eenheden gebouwd waarvan 4

benzinevulopening. De van binnen zwart gespoten

prototypes. Deze aantallen waren te klein om voor homologatie

carrosserie wordt voorzien van een zogenaamd

voor races in de GT klassen in aanmerking te komen. Hierdoor

halve veiligheidskooi. De montage van de polyester

werd de 911R ingedeeld bij de prototypes. Voor de raceafdeling

portieren en voorschermen en het zorgdragen

carrosserie, is deze in de eigen spuitcabine bij

van Porsche was dit geen bezwaar omdat men met de 911R’s veel

voor goede passingen heeft de nodige uren en

Speedservice gespoten in de originele Porsche

ervaringen opdeed in de zoektocht naar de mogelijkheden van het

improvisatie gekost omdat de pasvormen van

kleur Tangerine. Dit lakwerk is op sublieme wijze

911 concept. Onder meer werden diverse racesuccessen behaald

deze polyester delen nooit 100% correct zijn. Hier

uitgevoerd, met een mooie diepe glans. Momenteel

met 911R modellen met een 230 pk sterke 916 racemotor met vier

is dan ook erg veel tijd in gaan zitten maar het

is alle glaswerk in nieuwe rubbers geplaatst, is

bovenliggende nokkenassen.

eindresultaat mag er zijn.

de elektrische bedrading vernieuwd en zijn de

RECORDS

HET VERVOLG

Na het strak maken en voorbehandelen van de

voor- en achterbumper, de typische polyester
911R achterlichten en de 100 liter benzinetank

Op het Italiaanse circuit van Monza werd eind 1967 een 911R door

gemonteerd en is de aluminium olietank netjes

Porsche ingezet om een aanval te doen op enkele bestaande lange-

verwerkt in het rechter achter scherm. In de

afstandswereldrecords. Men had echter twijfels of de tandwielen

volgende aflevering het aanpassen van de techniek

van de 5e versnelling het vermogen van 230 pk wel aankonden

en de verder afbouw van deze 911R replica.

tijdens de recordjacht over 20.000 km. De oplossing werd
gevonden in het monteren van een tweede tandwielpaar voor de 5e

Albert Vos

versnelling, in plaats van de 4e versnelling. Zodoende ontstonden
er feitelijk twee “5e versnellingen”. De afspraak met de coureurs
was om na iedere rijderswissel ook van 5e versnelling te wisselen,
zodat ieder tandwielpaar slechts 10.000 km in plaats van 20.000
km af zou leggen. In dat jaar werden de volgende wereldrecords

Referenties:

behaald:

Das Grosse Buch der Porsche Typen van L. Boschen/

15.000 km		

gemiddelde snelheid 210,02 km/h

J. Barth

10.000 mijl

gemiddelde snelheid 210,29 km/h

Archief Albert Vos
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PORSCHE in the
Monte Carlo Rally
1952-1982
Edition PORSCHE Museum

Verkrijgb
aa
bij AutoN r
et
carbooks

In 1968, inmiddels meer dan 50 jaar geleden, won Porsche

Dit boek in drie talen (Frans -

‘ns terug te kijken naar de Porsches die hebben deelgenomen

elk Porscheteam dat zich heeft

voor de eerste keer de Monte Carlo-rally. Een mooie reden om
aan de meest beroemde rally ter wereld.

Het allereerste Porsche-team betrad de rally in 1952. Door de

speciﬁeke reglementen van de rally, met diverse handicaps

en coëfﬁciënten om de verschillen tussen de auto’s te

Engels - Duits) bevat foto ‘s van

vereeuwigd in de raceclassiﬁcaties
van de Monte Carlo Rally tussen de

jaren 1952 en 1982. Het boek bevat
twee delen in een presentatiecase:

nivelleren, resulteerde deze deelname in een plaats ergens

Volume 1: Porsche 1952-1967

de Porsche 356 in die beginjaren eenvoudigweg niet meer in.

44 kleurenfoto’s.

in het middenveld van het algemeen klassement. Er zat met

Het was 1956 voordat het eerste Porsche-team een klasse

432 pagina’s, 299 zwart-witfoto’s en

overwinning kon vieren. Meer klasse overwinningen volgden

Volume 2: Porsche 1968-1982

Automoblie-Club de Monaco de reglementen en sloot alle

304 kleuren-foto’s.

in 1962, 1963, 1965, 1966 en 1967. In 1968 wijzigde de

soorten handicaps en coëfﬁciënt uit, waardoor het snelste

480 pagina’s, 236 zwart-witfoto’s en

team kon winnen. Vanaf dat moment hadden Porsche-teams
een echte kans op een algemene overwinning. Vic Elford en

David Stone grepen die kans in 1968 en behaalden met hun
Porsche 911 de eerste algemene overwinning van de Monte

Carlo Rally. Dit succes kreeg in 1969 en 1970 een vervolg,
waarna het een tijdje stil werd voor Porsche in “de Monte”,

deels ook vanwege de terugtrekking van Porsches ofﬁciële

Prijs

€ 175,00

Auteur(s)

Patrick DASSE & Maurice

werkteams eind 1971.

Het duurde tot 1978 voordat Porsche opnieuw een Monte

LOUCHE
Taal

Frans, Engels, Duits

Binding

Gebonden met stofomslag

overwinning behaalde, deze keer door het privé raceteam

van Jean-Pierre Nicolas en Vincent Laverne in hun Porsche
911. Ook in de jaren daarop behaalde diverse Porsche teams
klasse winsten in onder meer 1979, 1980, 1981 en 1982.

in houder
Pagina’s

432 en 480

Afmetingen 257 x 229 mm
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KÂHWE KLÂHWE... PROTEST
MET EEN KNIPOOG
Op zondag 27 januari 2019
verzamelden vele honderden Puch
en Tomosrijders zich op de Boulevard
in Scheveningen voor de jaarlijkse
bromﬁetstocht naar het Plein in
hartje centrum Den Haag. Voor de
niet-Hagenaars: kâhwe klâhwe is
ABH (Algemeen Beschaafd Haags)
voor ‘koude handen’.

Schorsing van een, twee of drie
voertuigverlichtingen

Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen
WA verzekeren, APK goedkeuren en motorrijtuigenbelasting
betalen voor de duur van de schoring opgeschort. Afhankelijk
van de ouderdom van het voertuig kunnen een of twee van deze
voertuigverplichtingen al vervallen zijn: er hoeft voor een voertuig
van 40 jaar en ouder geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te
worden en als het voertuig APK plichtig was vervalt dat helemaal
als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960.
Wat zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te
verzekeren.

Blijven rijden tijdens een schorsing

FEHAC WENS VOOR
MEERJARIG SCHORSEN NU
INGEWILLIGD
Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk

DEN HAAG 2019
Europese Conferentie voor Autogeschiedenis
eind maart in Nederland

Haags immaterieel erfgoed
De Kâhwe klâhwe rit wordt al 30 jaar

georganiseerd en is een onvervalst stukje Haags
immaterieel erfgoed. Maar ja, Puch en Tomos zijn
tweetaktbrommers en die roken nu eenmaal een

In het laatste weekeinde van maart (30 en 31 maart 2019) zal in het

beetje. Dus zijn ze slecht voor milieu en gezondheid

Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een

Louwman Museum de tweede editie van de European Conference

en dus moeten ze geweerd worden, is althans de

schorsing. Allereerst mag dat als u toch de APK wil laten doen

for Automotive History gehouden worden. De eerste editie vond

redenering. De gemeente Den Haag bereidt dan

na afloop van de geldigheid van de vorige APK. Ook mag u

in 2017 plaats in het bekende Franse automuseum in Mulhouse

ook een milieuzone voor bromfietsen voor. Zijn

naar een keuringsstation van de RDW rijden. Wel altijd met

(Schlumpfcollectie). Tientallen liefhebbers van de autogeschiedenis

die bromfietsen dan ècht zo slecht voor milieu

een afspraakbevestiging op zak en zonder een leuke omweg te

kwamen daar toen bijeen om naar lezingen te luisteren en met

en gezondheid en helpt zo’n milieuzone dan ook

maken. De laatste uitzondering is dat met een verzekerd, en

elkaar te praten over de gemeenschappelijke interesses. Naar

echt? Daarover zijn nog onvoldoende gegevens

geschorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de

verwachting zullen in Den Haag nog meer belangstellenden

bekend, maar het enkele vermoeden van schade is al

Evenementenregeling bezocht mag worden (volgens voorwaarden

bijeenkomen, uit onder andere Duitsland, Engeland, Frankrijk,

voldoende om de tweetakters te willen weren uit de

Evenementenregeling).

Italië maar bijvoorbeeld ook uit Servië. De voertaal is Engels.

stad.

Altijd wel verzekerd blijven

Veelheid van onderwerpen op de agenda

om hun polis te schorsen. Schorsen is ook niet handig met het

onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld: Brütsch minicars,

oog op de drie situaties dat u mag blijven rijden. Een schorsing

Berliet, Frua, Austin Sixteen European Tour, Ferdinand Porsche,

aanmelden en afmelden bij de RDW kost de verzekeraar ook geld

Citroën en Amerika. Verder nog Ford en Budd, concept cars,

De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid

Ook dit keer zullen tijdens de lezingen zeer uiteenlopende

en administratie en die ruimte zit er niet in de lage premie voor een

Maserati 1932- 1949, Lagonda V12. en het gebruik van leder in

De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang

WA-oldtimerverzekering. Daarnaast blijven de risico’s van brand en

auto’s. Andere interessante onderwerpen zijn: het determineren

levende wens van de FEHAC om het meerjarig

diefstal bestaan en ook daarom is het verstandig om zeker ook het

van auto’s op oude afbeeldingen en de vraag ‘wat te doen met mijn

schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk

cascodeel van de verzekering te laten doorlopen.

collectie als ik op leeftijd kom?’

Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer
van kracht

Engeland, Duitsland en Nederland organiseren

Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen

of Automotive Historians in Britain, de Automobilhistorische

gekozen worden. Het schorsen van een voertuig

en voor de APK en het verzekeren bent u zelf verantwoordelijk.

Gesellschaft uit Duitsland en de Nederlandse Conam.

ouder dan 15 jaar kost voor 1 jaar € 24,10, voor 2 jaar

De belastingdienst krijgt van de RDW een seintje dat er weer

Deelnamekosten bedragen € 125,- (inclusief diner op zaterdag

is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost

gereden gaat worden en weet u wel weer te vinden als er nog

30 maart) of € 75,- (zonder diner). De conferentie eindigt op

het 3x het eenjaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets

motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. De RDW stuurt 6

zondagmiddag 31 maart. Een folder met alle informatie over de

is het € 11,10 voor 1 jaar, twee jaar € 22,20 en drie jaar

weken voor afloop een waarschuwingsbrief dat de schorsing er

conferentie is te verkrijgen bij Conam-lid Fons Alkemade: 06 -5354

over de vraag of de luchtkwaliteit nu echt slecht is, of

€ 33,30. U krijgt geen geld terug als u de schorsing

bijna op zit en dat u weer opnieuw moet schorsen of dat u uw WA-

0283 of fons-alkemade@planet.nl Zie ook: www.pan-european-

over hoeveel het Mobiel Erfgoed nu precies ‘vervuilt’

eerder beëindigt.

verzekering en APK weer op orde moet hebben.

automobile-history.com/news.

maar we denken liever in oplossingen. Zo werken

te maken. Het meerjarig schorsen komt vooral van
pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf
1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke
periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar schorsen

De conferentie wordt georganiseerd onder auspiciën van de Society

Oplossing is speciale schonere
brandstof

Als FEHAC kunnen we veel tijd steken in discussies
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we al een tijd samen met brandstofproducenten op het gebied
van innovatieve, schone brandstof. En zo weten we dat er schone
brandstof -en mengsmering- is, die de emissie van ons Mobiel
Erfgoed daadwerkelijk sterk vermindert. Wanneer we die gaan
gebruiken in onze oldtimers, verbeteren we de luchtkwaliteit in heel
Nederland en niet alleen in die paar milieuzones. Het is vreemd
dat het ons eigenlijk best veel moeite kost om de voorstanders
van milieuzones -degenen die vinden dat de luchtkwaliteit moet
verbeteren- hier zo moeilijk van zijn te overtuigen.

Sponsoring van Ecomaxx en Triboron

Wie wél overtuigd zijn van onze aanpak, is de redactie van
Bromfiets, het oudste bromfietsblad ter wereld. Voor het
organiseren van ‘kâhw klâhwe’ dit jaar, heeft Bromfiets contact
gelegd met Ecomaxx, businesspartner van de FEHAC en
Future2Green, leverancier van het tweetakt smeermiddel Triboron.
Zo konden zeker 200 Puchs en Tomossen gratis worden afgetankt
met absoluut schonere brandstof. Het enthousiasme onder de
rijders was groot: de hele morgen stonden er rijen bromfietsen voor
het Esso tankstation aan de Stevinstraat om de schone brandstof te
tanken. Het motto van de rit was dan ook: ‘kâhwe klâhwe: Puch en
Tomos stoppen met roken! De bromfietsberijders leken enthousiast
over de nieuwe brandstof. “Dat ga ik zéker tanken als ik hiermee
help! De meerprijs heb ik er wel voor over!” was dan ook een

De FEHAC (Federatie Historische Automobielen 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.

veelgehoorde opmerking.

Wethouder Liesbeth van Tongeren deed mee

EVENEMENTENKALENDER 2019
CLUBEVENEMENTEN
Technische dagen motor en

6 en 13 april

Amsterdam

Technische inspectie

30 (en evt. 31) maart

Mijdrecht

Mille Miglia Tribute

26 april - 5 mei

Brescia (I)

versnellingsbak 911

22 april

nader te bepalen

8 juni

Soest

Zwarte Woud weekend

14 t/m 16 juni

Bernau (D)

Goodwood Revival

13 t/m 15 september

Goodwood (UK)

eind september

nader te bepalen

Paasrit

Cars & Coffee bij

Tachyon Motorsport

2 t/m 4 augustus

Jüchen (D)

in voorbereiding

nader te bepalen

13 oktober

België - Nederland

november

nader te bepalen

International Collectors day

7 april

PCG Heteren

Mille Miglia

13 t/m 19 mei

Brescia (I)

27 mei

Eindhoven

6 t/m 8 september

Circuit Zandvoort

Classic Days Schloss Dyck
Rijtraining Dolf Dekking
Cars & Coffee
Herfstrit

Technische dag

In de mensenmenigte aan de start was ook de Haagse wethouder
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Heel sportief was ze ook op
de brommer gekomen en ze heeft de hele rit meegereden. Op een
elektrische Solex viel ze wat uit de toon maar toch: compliment
voor de wethouder!

Techno Classica

Nieuwe leden

SPA Classic

841.19

SEBASTIAAN ENSINK

SEBASTIAAN_ENSINK@HOTMAIL.COM

842.19

JOS VAN DIJK

JOSVANDIJK@GMAIL.COM

843.19

JOS BUCKENS

JBUCKENS@GMAIL.COM

844.10

ERNST VAN WEERD

PORSCHE-912@HOTMAIL.COM

Nieuw aspirantlid
A135.19

MICHEL BERGH

EXTERNE EVENEMENTEN

Puur Porsche

Oldtimer Grand Prix
Historic Grand Prix

NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!

BERGMICHEL@GMAIL.COM

10 t/m 14 april

Essen (D)

17 t/m 19 mei

Spa (B)

9 t/m 11 augustus

Nürburgring (D)

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

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

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

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

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

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

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen
grip, dat geldt niet voor de

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

verzekeringspremie.

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

Verzeker u van scherpe
Nieuw design
‘60-’70 styling.
Speciaal voor
de klassieke

premies en uitstekende
voorwaarden en ontvang

Porsche

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

bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics
t.w.v. e 179,00.

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.

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

Passie voor auto’s?

Keep it original.
Keep it original.
De klassieke 911 & 912.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.
Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

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

Vanaf € 46,= per jaar
Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar.
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

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 Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 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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The car nobody needs,
Thebut
careverybody
nobody needs,
wants.
butFerdinand
everybody
Porsche wants.
Ferdinand Porsche

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.

