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KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

ARTIKEL

DOSSIER ‘COVID 911.912.’
ARTIKEL

EVEN VOORSTELLEN:
STEFANIE DIELEN
ARTIKEL

PORSCHE ZEGES OP LE MANS
VERDER IN DIT NUMMER OA: 70 JAAR PORSCHE FABRIEKSAFLEVERINGEN,
RICHARD ATTWOOD 80 JAAR, EVENEMENTENKALENDER, FEHAC NIEUWS, ETC.

VAN DE VOORZITTER

“VELEN VAN U ZULLEN BINNENKORT VERLICHTING VINDEN” …….
IN DE BRIEVENBUS DAN. WE HEBBEN AFGELOPEN JAAR MET DE
CLUBINKOOP ACTIE VOOR LED DASHBOARD VERLICHTING MAAR
LIEFST 104 SETJES VERKOCHT!

A

llereerst, ik hoop dat jullie dit clubblad in goede gezondheid

dat er in sommige bouwjaren een gordel niet geleverd

hebben ontvangen. Tja, ik denk niet dat ik erom heen kan…

werd en niet verplicht was en dus ook niet verplicht

het C-woord. Het beheerst onze levens de laatste paar maanden in

is voor de APK. Daar mijn Porsche volgend jaar juni

meerdere of mindere mate. En dat merken we natuurlijk ook als

pas weer gekeurd zou moeten worden, hoop ik dat we

club. Geen evenementen waar we als leden bij elkaar komen, alle

snel bericht krijgen dat het niet meer hoeft. Zodra er

mooie externe evenementen gaan niet door op de geplande data. Wij

bekend is wat de ingangsdatum is van de vrijstelling

hebben als club alle evenementen tot nader order geannuleerd of

zullen wij jullie natuurlijk informeren.

naar volgend jaar doorgeschoven. De geplande ALV van Maart zullen
we dit najaar inhalen met gepaste maatregelen. We zullen moeten

Wat ook leuk is om te zien is dat we steeds meer zien

kijken wat er daadwerkelijk nog door kan gaan dit jaar.

dat eigenaren van een Porsche van modeljaar 1979 en
jonger ons gevonden hebben en lid zijn geworden. Wel-

We hebben onlangs als bestuur gekeken wat we nog zouden kunnen

kom bij de club! We hebben het dan niet over honderd-

plannen voor 2020 als de situatie blijft zoals deze nu is en zullen

tallen, maar er komen er elke maand wel een paar bij.

spoedig hierover onze leden informeren. Maar wat er ook door kan

Het ultieme clubhuis.
Het officiële Porsche Centrum.
Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl

gaan, dit zal nog steeds anders zijn dan we gewend zijn. Het is niet

Nog even een oproep. We zijn als club in de afgelopen

anders op dit moment. Gelukkig mogen we in Nederland nog steeds

jaren verschillende projecten gestart. Sommige

op individuele basis genieten van onze mooie Porsches en ik zie dan

hebben we afgerond, andere zijn tijdelijk gestrand.

ook voldoende bewijs daarvan voorbij komen op social media. Dit

Daar we een relatief klein bestuur hebben, mist soms

is ook een mooie tijd om wat projectjes uit te voeren aan je Duitse

de tijd om dit soort projecten weer op te starten of

raspaard. Ik weet dat heel veel leden hun dashboard verlichting

verder op te pakken. Nu wil ik aan onze leden vragen

hebben geüpgraded met de LED setjes die we als clubactie hebben

of er vrijwilligers zijn die het leuk zouden vinden

ingekocht. Veel positieve reacties gekregen, daar doen we het voor.

om een dergelijk project op te pakken. Als voorbeeld

Maar er zal nog veel meer geklust zijn aan de auto’s. Hiervoor

noem ik het grillebadge project. We hebben een tijd

hebben we onlangs een oproep gedaan aan leden om ons te vertellen

geleden mooie badges laten maken in zware kwaliteit,

en laten zien wat ze zoals hebben gedaan met en aan hun Porsches.

maar de leverancier kon het emaille in de badge niet

We hebben al wat reacties die op de clubwebsite zijn geplaatst, maar

in de juiste kleur grijs leveren. We zijn toen op zoek

er kan zeker nog meer bij! Inspireer je mede liefhebbers, hoe pak jij

geweest naar een andere leverancier die dat wel zou

een bepaald project aan, welke onontdekte hoek van het land is de

kunnen, maar hier is het gestrand. We zoeken dus

moeite waard om te doorkruisen. Kortom, schroom niet en meld het

een leverancier die een goede kwaliteit grillebadge kan

aan Marc, onze redacteur - webmaster (redactie@klassieke911912.nl).

leveren in metaal en emaille in de juiste kleuren.

Gelukkig is er ook nog wat heugelijk nieuws in deze tijd, althans,
persoonlijk vind ik dat heugelijk. De APK plicht wordt afgeschaft
voor auto’s ouder dan 50 jaar. Na jarenlange vertraging op dit vlak is
op 19 mei j.l. een akkoord gekomen vanuit de eerste kamer voor deze
aanpassing in de wegenverkeerswet. Dit houd in dat alle modellen
van modeljaar 1970 of ouder, mits ook op kenteken gezet in 1970,
dit jaar nog zullen worden uitgesloten van de APK plicht. Ik vond
het altijd wel weer een beetje gehannes, die APK. Nu is mijn Porsche
technisch echt wel op orde, maar heb liever niet dat een keurmeester
met een wrikijzer mijn 911 te lijf gaat en gaat zeuren over een
massaprobleempje als je alle beschikbare lampen aan heb bij
stationair draaien van de motor. Of dat je elke keer moet uitleggen

(de tekst gaat verder onderaan pagina 8)
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

HET DOET MIJ DEUGD DAT HET MET BEHULP VAN EEN AANTAL
LEDEN IS GELUKT OM IN DEZE REDACTIONELE ‘KOMKOMMERTIJD’
EEN EXTRA DIKKE ZOMERUITGAVE VAN UW CLUBMAGAZINE SAMEN
TE STELLEN.

Z

noodgedwongen mee gestopt. In februari jl. vonden wij een net zo

mailadressen van de bestuursleden onder Gmail met

sfeervol en goed georganiseerd alternatief in de vorm van de inmid-

ook nog eens verschillende aliassen. Dat was zo’n

dels al 60e (!) editie van de “Fagnes Hivernale” in de Belgische Ar-

10 jaar geleden naar ik begrijp de enige betaalbare

dennen maar dat klinkt en is nét een stukje minder spectaculair. We

oplossing voor de club, maar qua toegankelijkheid

zijn nog derhalve nog op zoek naar een wat meer uitdagend wintere-

en praktische bruikbaarheid voldoet het eigenlijk niet

venement. Jan Post had de COVID-19 lock-down gebruikt om de zes-

(meer). Veel liever zou het bestuur overschakelen

cilinder motor van de Chevrolet grondig onderhanden te nemen en te

op een gebruikersvriendelijker mailsysteem onder

iet u het maar als een compensatie voor het gemis aan clubge-

Zelf introduceer ik in deze uitgave van uw clubmaga-

reviseren en afgelopen zondag maakten we samen de eerste serieuze

Outlook / Office 365, waarin de bestuursleden zich

voel als gevolg van de COVID-19 situatie afgelopen maanden.

zine een nieuwe serie publicaties over onze clubge-

proefrit door de Bommelerwaard en de Betuwe. Ik kan u vertellen dat

veel meer thuis voelen. Enfin, als u tijd, gelegenheid

Waar uw redacteur zich enkele weken geleden nog ernstig zorgen

schiedenis aan de hand van onze oude clubbladen.

de thuisreis na afloop met de 1978’er 911 SC ervaren werd als een rit

en de vaardigheden in huis heeft én u hiervoor tijd wil

begon te maken over de content voor deze uitgave vanwege het

Deze keer put ik uit uitgave 1 van jaargang 1, gepubli-

in een comfortabele luchtgeveerde limousine. En dan was het nu nog

vrijmaken, heel graag een berichtje naar redactie@

uitstellen of afgelasten van zo’n beetje alle ritten en evenementen,

ceerd in februari 1994 waarin vooral wordt terugge-

20 graden Celsius en droog. We hebben wel winterrally’s gereden in

klassieke911912.nl.

stroomde de inbox afgelopen weken vol en wist ikzelf ook nog de

keken op het oprichtingsjaar 1993. Voor mij een feest

sneeuwstormen bij minus 20 graden. En ehhh … de kap is nog nooit

nodige artikelen samen te stellen en te schrijven. Het resultaat van

om van en over mijn voorgangers en (oud) clubleden

omhoog geweest en een verwarming zit er niet in.

die inspanningen ligt nu voor u.

te lezen en hieruit een artikel samen te stellen.

Ik wens u ’t nodige leesplezier toe en hoop u allen
in goede gezondheid te treffen op een van de club-

Hopelijk bent u net zo enthousiast als ik, want ik

Oproep aan de leden

Wat staat u zoal te wachten? In de rubriek “Even voorstellen” stelt

ben voornemens dit initiatief ook komende uitgaven

Tot slot nog een oproep aan u. Wellicht is er iemand onder u met

clublid Stefanie Dielen zichzelf en haar bijzondere 1989’er Ferrari

voort te zetten.

verstand van zaken en/of een IT achtergrond, die kans ziet om ons

Marc Bezem

mailsysteem ‘ns goed op poten te zetten. Op dit moment draaien de

redacteur – webmaster

gele “narrow body” 911 3.2 Carrera Speedster aan u voor. Stefanie
kreeg het Porsche virus al op zeer jonge leeftijd via haar in ’t Porsche

Tot slot in het clubmagazine de traditionele boek-

wereldje bekende vader Hans Dielen toegediend en geeft daar via

bespreking, het overzicht met nieuwe leden, het

haar bijdrage een inkijkje in. Onder andere clubleden Gijs Bouthoorn,

FEHAC nieuws en een update aan van de evenemen-

Gustaaf Kuhne en Hans van Berkom als ook bestuurslid Patrick de

tenkalender voor de rest van dit jaar. Want zoals u

Wit gaven gehoor aan de oproep van ’t bestuur om in deze “Covid

al in de bijdragen van de voorzitter en evenementen-

911.912” tijd verhalen, ervaringen en projecten en dergelijke met de

commissie hebt kunnen lezen, zitten er nu de regels

leden te delen. Een en ander staat inmiddels op de clubwebsite maar

rondom COVID-19 wat zijn versoepeld, toch weer

met toestemming van betrokkenen zijn een aantal artikelen overgeno-

wat ritten in de pijplijn. Enfin, meer daarover elders

men in dit clubmagazine. Arnold Hoogenhout stuurde een verslag in

in dit clubmagazine.

van zijn gesponsorde deelname aan de 2019 editie van de Tulpenrally
samen met zijn partner Muriël Tigchelaar in hun 1965’er Porsche 911.
Het koppel viel nog in de prijzen ook want eindigde na zes loodzware
en intensieve dagen als 4e overall! Technische commissielid en Porsche specialist Peter Broerse schreef samen met co auteur en clublid
Gerard Wigmans een uitgebreid fotoverslag van het uitgevoerd groot
onderhoud aan de 911 S Targa van laatstgenoemde. Verder treft u enkele recente publicaties van Porsche Nederland aan, onder meer over
70 jaar fabrieksafleveringen bij Porsche, de tachtigste verjaardag van
Le Mans winnaar en Porsche coryfee Richard Attwood, Porsche zeges
op Le Mans en de geschiedenis van de Porsche 911 en 912 Targa.
Chevrolet 1931
De afgebeelde foto werd zondag 14 juni jl. gemaakt
bij m’n kameraad Jan Post van der Molen in Bruchem
nabij Zaltbommel. Zijn 1931’er (voluit) Chevrolet Series
AE Phaeton Independence wordt jaarlijks voor diverse
binnen- en buitenlandse ritten ingezet, tot voor kort
ook voor de jaarlijks terugkerende winterrally “Hivernale Historique” in de Frans Alpen of Jura. Helaas zijn
de organisatoren van dat evenement nagenoeg net zo
oud als de deelnemende auto’s en zijn ze er in 2019

evenementen later dit jaar.
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

COLOFON
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE BINGEWATCHEN
VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl

H

et is een raar jaar! De hele agenda liep half maart
voor iedereen in een keer helemaal leeg. Waar we

PENNINGMEESTER

aan het begin stonden van een seizoen met mooie Porsche

Dennis Gronert
06 - 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl

evenementen bleef in een keer helemaal niks over. Maar
door het echt mooie voorjaarsweer dit jaar, ben ik al wel
veel individueel op pad geweest met de inmiddels 50-jarige

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl

klassieker. Kinderdijk, de Noordzeekust, diverse sluizen, van
alles gezien. Ook is er veel geklust aan de 911, waarvan er
inmiddels ook enkele zijn terug te zien op onze clubwebsite.

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

Maar af en toe een hadden we een zondag slecht weer. Tijd
om te gaan “Bingewatchen”. Dit “Bingewatchen” (spreek
uit als “binsj-watsjen”), ook wel gekend als comakijken
of marathonkijken, is het buitensporig lang achter elkaar
televisiekijken van meerdere afleveringen van een serie of
films (bron: Wikipedia).

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

Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar In het RS
magazine las ik dat Porsche Centrum Twente een moderne
versie in Duitsland had opgespoord van de 911 welke gebruikt
werd in de Netflix serie “The Bridge”. De hierin gebruikte
911 heeft de specifieke kleur Jäger Grun en met de donkere
interieurbekleding maakt dit het een hele speciale uitvoering.

komen we met het bestuur binnenkort weer

Mijn vrouw had ik alleen verteld dat dit een goede serie was

bij elkaar om de Activiteitenkalender voor de

en natuurlijk niet gerept over de prominent aanwezige 911. Al

tweede helft van 2020 te gaan maken cq herzien.

snel kwam deze G-serie tevoorschijn, waarop ze een grijns op
haar gezicht kreeg…….”ahaa vandaar…..”.

Ik hoop dat we deze door kunnen zetten
en lekker in groepsverband nog een aantal

We zijn tijdens het schrijven van dit stuk bijna klaar met

evenementen in 2020 kunnen organiseren.

het vierde en laatste seizoen van deze Scandinavische
detectiveserie. Verslavend, maar toch echt een nuttige
besteding van de tijd. Nu de regels verder verruimt worden

Dennis & Patrick

(vervolg van pagina 3)
Het zou mooi zijn als er een lid is die daar verder naar wil

Ik hoop oprecht dat we elkaar snel weer kunnen zien

kijken, eventueel samen met een bestuurslid. Zo hebben we in

en samen kunnen genieten van onze gezamenlijke

het verleden 2 keer een clubkleding project opgezet en mooie

hobby. Nog even volhouden….

clubkleding kunnen laten maken. Nu is er best wel weer vraag naar
een 3e ronde, maar we moeten op zoek naar een andere leverancier

En natuurlijk het allerbelangrijkste, blijf gezond, pas

die dit kan leveren vanuit een webshop omgeving. Ook hiervoor

goed op jezelf en blijf genieten van je Porsche!

ontbreekt de tijd binnen het bestuur. Kortom, vind je het leuk
om dergelijke projecten nieuw leven in te blazen, graag even een

Hessel Roukema

mailtje naar voorzitter@klassieke911912.nl.

Voorzitter

EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl
VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

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: STEFANIE DIELEN
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Speedster? Wauw! Hoor ik maar al te vaak. De dagen dat “hij” naar

Het blijft toch leuker om een doel te hebben, als is het

buiten mag, zijn er op jaarbasis niet heel veel. Ik rij er liever niet mee

maar een bakkie koffie, als je onderweg bent. Ik hoop

als het slecht weer is, bovendien is open rijden sowieso leuker, en

dat de corona-maatregelen snel versoepeld worden en

heb je hier in Nederland mazzel als het goed weer is, als je zelf ook

er weer wat meetings gepland kunnen worden. Niks

vrij hebt. Het dakje van deze Speedster is ook niet echt waterdicht,

leukers dan onderweg te zijn met gelijkgezinden en

het zit er meer op voor “noodgevallen”. Ook wil ik zeker weten dat

tussendoor over Porsches te praten.

hij op een veilige plek komt te staan, als ik naar een meeting ga. Porsches worden zoveel gestolen, en de meeste zie je nooit meer terug.

Hopelijk tot snel en een luchtgekoelde groet,

Bovendien is de kans klein dat ik een vergelijkbaar exemplaar zou

Stefanie Dielen

kunnen kopen, laat staan vinden! Voor zover mijn informatie reikt,
is er maar 1 (!) Ferrari gele smalle Speedster gemaakt van de in totaal
161 smalle versies. Van de Turbo-look zijn er ruim 1.500 gemaakt, die
zie je nog wel eens voorbij komen in een advertentie.

Naam: Stefanie Dielen

Met ruim 27.000 km op de teller is de auto eigenlijk zo goed als

Leeftijd: 51 jaar

nieuw. Voor het onderhoud ga ik uiteraard naar een Porsche Centrum,

EVEN VOORSTELLEN

in mijn geval in Oirschot. Daar werken nog enkele heren die ook al
voor mijn vader werkten, en zij kennen mijn auto dus vanaf dag 1.
Het enige wat niet meer origineel is aan de auto zijn de radio ( nu een
nieuwere van Porsche met navigatie), de uitlaat ( de huidige “brult”

STEFANIE DIELEN
V

laatste heeft mijn vader ooit gedaan en laat ik vooralsnog maar zitten,
wel aan hem. Hij is in 2014 overleden.

Er heeft een tijdje een 914 bij ons thuis op de oprit ge-

Toen ik van een goede vriend hoorde dat de leeftijdsgrens van de au-

staan, en ik vroeg mijn moeder wat daar de bedoeling

to’s voor toelating tot de club was verruimd tot bouwjaar 1989 heb ik

en -dealer in Zuid Nederland en oprichter van de 356 Club Neder-

van was, “ geen idee” was haar antwoord. Later bleek

mezelf meteen aangemeld. Tot nu toe organiseerde ik regionaal zelf

land, zijn er in mijn jeugd weinig dagen verstreken waarbij het merk

dat mijn vader hem eigenlijk gekocht had voor mijn

wat ritjes met vrienden en kennissen die ook een Porsche bezitten.

Porsche geen onderwerp van gesprek was. Kromme velgen werden

18e verjaardag, spijtig genoeg werd ik dat jaar pas 17 en

En ben ik ook lid van een Duitse Porsche bezitters groep. Het inter-

gebruikt om de tuinslang op te rollen…

zag ik met lede ogen de 914 weer vertrekken! Een VW

nationale Porsche treffen in Dinslaken in Duitsland op 1 mei is altijd

Golf 1 werd mijn uiteindelijke 1e auto….

een evenement waar ik alles voor aan de kant zet.

Vrije dagen en vakanties waren voor

De introductie van de 924, 944 en 928 van dichtbij

Eind 2019 ben ik een samenwerking aangegaan met een Duits bedrijf

een groot deel ingevuld met meet-

meegemaakt waarbij ik moet opmerken dat ik altijd

die autohoezen maken. Het geheel staat nog in de kinderschoenen en

ings, bezoek aan circuits (waarbij de

erg onder de indruk ben geweest van de 944 Turbo S.

mede door het coronavirus is de presentatie ervan even in de ijskast

Oldtimer Races op de Nürburgring

Heerlijke auto om mee te rijden, en een stuk makke-

gezet. Maar als we dadelijk weer allemaal “naar buiten” mogen, komt

op mij de meeste indruk maakten als

lijker te ‘handelen’ dan een 911. Maar goed, eenmaal

dat vanzelf weer op gang. De hoes voor mijn Speedster zit in de pipe-

kind), naar Stuttgart, Weissach en

besmet met het 911 virus is dat uiteindelijk toch de

line en wordt precies op maat gemaakt.

als vakantiebaantje werken bij mijn

enige echte Porsche, wat mij betreft.
Met het huidige mooie weer rij ik graag een stukje door de regio,
De Speedster kwam in 1989 in ons gezin, nieuw

in het begin, tot mijn werkzaamhe-

besteld in de Sonderfarbe Ferrari gelb. Mijn vader

den, ik vermoed dat ik alle modellen

beloofde mij dat ik de auto ooit zou krijgen. Tot die

wel onder mijn spons heb gehad.

tijd vaker uitstapjes gemaakt met deze auto, zoals een

Toen ik wat ouder werd ook de tele-

trainingsdag op het circuit van Zandvoort (wel eerst

foon bestieren en niet te vergeten elk

een setje kale Pirelli’s erop gezet), waar Paul Maaskant

jaar het magazijn balansen (dat ging

mij leerde hoe je met een 911 “de hoek” kunt omgaan.

toen nog handmatig: elk schroefje,
pakkingsetje door de vingers laten

Mede door zijn kleur trekt deze auto altijd veel bekijks,

gaan).

de echte kenners valt het wel meteen op: smalle

Werk: Zelfstandig ondernemer

het is niet echt mijn geluid maar aan de andere kant herinnert het me

mijn leven geweest. Als dochter van een Porsche liefhebber

Auto’s van klanten wassen hoorde,

Burgerlijke staat: samenwonend,
1 zoon van 18 jaar

iets meer), en de claxon ( vervangen door een 356 exemplaar). Dat

anaf het moment dat ik kon kijken is het merk Porsche in

vader.

Woonplaats: Venlo

laatst nog met onze zoon die inmiddels zijn rijbewijs heeft gehaald.

Hobby: Porsche, golfen, koken en lange
weekendjes weg
Auto’s: 911 Speedster, bouwjaar 1989,
3.2 Carrera, narrow body in Ferrari geel
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EVENEMENTENKALENDER 2020/2021

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Jaarvergadering

Zie bij Herfstrit

Info volgt

NL

Technische dag

Geschrapt

Eindhoven

NL

Technische inspectie

Geschrapt

Mijdrecht

NL

Paasrit

Geschrapt

NH

NL

Dagrit Twente

Zondag 5 juli 2020

Twente

NL

Zowel

Dagrit Zeeland

12 en/of 13 september 2020

Zeeland

NL

Fabrieksbezoek Stuttgart

23 t/m 26 september 2020

Stuttgart

D

Cars&Coffee

Eind september 2020

Info volgt

NL

Herfstrit met ALV

Zondag 11 oktober 2020

Info volgt

NL

Technische dag

November 2020

Info volgt

NL

Zweden rit

Uitgesteld naar 2021

Scandinavië

Z

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

Le Mans Classic

1 t/m 4 juli 2021

Le Mans

F

EXTERNE EVENEMENTEN
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CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE
VOOR DE EERSTE HELFT VAN DIT JAAR GEPLANDE EXTERNE- EN
CLUBEVENEMENTEN, VIEL EEN BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ
VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG. DAAROVER SCHREEF IK AL HET EEN
EN ANDER IN ’T REDACTIONELE STUKJE “VAN DE REDACTEUR –
WEBMASTER” VOORIN DIT BLAD. DIT WAS AANLEIDING VOOR M’N
IDEE OM IN DIT EN KOMENDE CLUBMAGAZINES IN EEN APARTE
RUBRIEK TERUG TE KIJKEN OP DE HISTORIE VAN ONZE CLUB, AAN
DE HAND VAN DE OUDE CLUBBLADEN WAAROVER UW REDACTEUR
UITERAARD BESCHIKT.

plaatsen: in de 64-bits Apple A13 processor van uw

Wie van mijn generatie heeft ze niet verslonden?

iPhone11 zitten 8,1 miljard transistors… Oh ja, er was

Oh ja, hoe stonden de zaken er in 1993 eigenlijk bij Porsche voor?

in 1993 ook al internet (toen heette dat meen ik nog

In het voorjaar van 1993 liepen in Zuffenhausen naast de 928 GTS

NSFNet) want op 1 mei 1993 ging XS4ALL open voor

en 968 de laatste 964 modellen van de lopende band, want in het

het publiek. Vele studenten die tot dan toe alleen via

najaar werd de productie van de 993 opgestart. Tegelijkertijd werd

academische netwerken toegang tot internet hadden,

op de North American International

maar ook andere pc-enthousiastelingen als hackers,

Auto Show in Detroit het prototype van

phonefreaks, programmeurs en cyberpunks sloten

de Boxter wereldkundig gemaakt en stal

zich aan bij de eerste internetproviders. CNN publi-

daar onmiddellijk de show. De Boxter

ceerde in 1993 haar eerste reportage via ’t web en het

(interne code 986) was het door onze

aantal websites steeg vanaf dat jaar explosief.

landgenoot Harm Lagaay en zijn team

Op 2 december 1993 werd de beruchte Colombiaan-

ontworpen model dat het einde inluidde

se drugscrimineel Pablo Escobar daags na zijn 44e

van de luchtgekoelde zescilinder boxer-

42 president van de Verenigde staten.

verjaardag bij z’n arrestatie om het leven gebracht en

motoren bij Porsche. De Boxter – en de

In Nederland staat op dat moment het

op precies diezelfde dag slaagden twee NASA astro-

nagenoeg parallel daaraan ontwikkelde

kabinet Lubbers III aan het roer. Met

nauten erin de (toen al) 4,7 miljard dollar kostende in

het in werking treden van het verdrag

april 1990 gelanceerde Hubble telescoop te repareren

van Maastricht vindt op 1 november

zodat deze vanaf dat moment ging doen waarvoor hij

1993 de officiële oprichting van de Eu-

gemaakt was: adembenemend haarscherpe opnamen

ropese Unie plaats. Eerder dat jaar

maken van de kosmos. Hubble doet tot op de dag

wordt Tsjecho-Slowakije gesplitst in

van vandaag indrukwekkende astronomische waar-

twee afzonderlijke staten, Tsjechië en

nemingen en is voor de wetenschap van onschatbare

Slowakije.

waarde.

e

Intel komt in 1993 met de Pentium-chip (80586) op de markt. Deze
processor met ruim 3,1 miljoen transistors wordt gemonteerd in de hypermodernste personal computers uit
die periode. Om dit in perspectief te

W

e gaan deze keer terug naar

niet alles één op één over maar beperk

de allereerste uitgave van het

ik me tot een samenvatting met daarin

Goed, dan nog een paar

de belangrijkste zaken en anekdotes.

feitjes van meer luchtige

“Negen 11 en 12 Nieuws 1e jaargang –
Nummer 1” die weliswaar verscheen in

aard: in 1993 startte RTL

februari 1994 maar waarin vooral wordt

Het jaar 1993

5 met televisie uitzen-

teruggekeken op het oprichtingsjaar

Om het een en ander eerst in de juiste

dingen, schafte België

1993. De club is op ‘t moment van

context te plaatsen, neem ik jullie mee

de wet op de landloperij

verschijnen nog geen jaar oud, maar er

terug naar 1993. Het jaar waarin op 20

af en verscheen de laat-

is al genoeg te melden om een clubblad

januari Bill Clinton George H.W. Bush

ste Kuifje, nummer 26

te vullen. Vanzelfsprekend neem ik hier

opvolgt en wordt geïnaugureerd als de

van de 48e jaargang.
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Blijkens het artikel “Terugblik op 1993” achterin het

In het verslag van de op 20 november 1993 gehouden ledenver-

op af kwamen. Na koffie met cake in Restaurant Van

eerste clubblad (zie verderop in dit artikel) is de

gadering achter (!) Herberg De Prins in Berlicum nabij Den Bosch

Bueren in Poeldijk vertrok het gezelschap in colonne

lay-out van het clubblad van de hand van Gert-Paul

wordt onder andere de bestuurssamenstelling vastgelegd:

naar het kassencomplex van Joop Stolze die naast z’n

van ’t Hoff. Vermoedelijk met het oog op de kosten is

Gijs van Wagensveld - voorzitter / secretaris

orchideeënkwekerij ook toen al over een “adembe-

destijds gekozen voor een zwart-wit clubblad op het

Joost Linssen - penningmeester / 2e secretaris

nemende collectie klassieke auto’s en aanverwante

handzame A5 formaat. Opvallend is de verhouding

Hans Lichtendahl – evenementencoördinator

zaken” beschikte.

tekst en illustraties die aanzienlijk afwijkt van

Gert-Paul van ’t Hoff – redactie

de huidige clubmagazines. Die zijn veel rijker

Rens Rietveld – bestuurslid

Het FEHAC nieuws is

geïllustreerd dan voorheen en dan ook nog eens in

Hans Böger – bestuurslid

dominant aanwezig want

full-color.

Opvallend is dat mede-oprichter Rens Ruts geen zitting heeft geno-

beslaat maar liefst 5 van

men in het bestuur. Op moment van schrijven van dit artikel (juni

de in totaal 40 pagina’s

Qua inhoudsopgave kan worden vastgesteld dat er

2020) zijn van het toenmalig bestuur alleen Gijs van Wagensveld

van het clubblad. Er valt

de afgelopen 27 jaar maar weinig is veranderd.

en Joost Linssen nog lid van de club. Ter vergadering wordt de con-

het nodige te lezen over de

Veel van de onderwerpen keren ook nu steevast

tributie vastgesteld (Hfl. 95,- per jaar voor gewone leden) hoewel

vrijstelling van de houder-

996 – waren de eerste van een reeks zeer succesvolle Porsche mo-

terug in de clubmagazines, ook al zijn de namen

het bestuur schrijft nog geen idee te hebben of men hiermee uit

schapsbelasting. De FE-

dellen die onder leiding van de visionaire en ambitieuze Dr. Wen-

van ’n aantal rubrieken in de loop der jaren

gaat komen. Er wordt al wel vast een kascommissie geïnstalleerd

HAC wilde dit – gesteund

delin Wiedeking werden ontwikkeld. Wiedeking loste eind 1992

veranderd.

om de clubfinanciën naderhand te kunnen controleren. Er wordt

door de D66 en VVD frac-

Arno Bohn af als bestuursvoorzitter zou het bedrijf tot 2009 leiden.

Enkele voorbeelden ter illustratie. Ook in 1993 waren

een ledenlijst samengesteld die – na instemming – onder de leden

ties in de tweede kamer – laten gelden voor voertuigen

De afloop van zijn carrière bij Porsche en de gevolgen daarvan zijn

daar het voorwoord van de voorzitter en redacteur

zal worden verspreid. Individuele leden kunnen vooraf bezwaar

ouder dan 20 jaar, maar uiteindelijk is dat 25 jaar ge-

genoegzaam bekend en de meeste van ons hebben zo hun mening

(een webmaster was er nog niet), de rubriek “Clublid

kenbaar maken tegen de hierin op te nemen gegevens (naam-woon-

worden. Dat was in 1993 voor een niet onaanzienlijk

over de overstap naar de vloeistof gekoelde Porsche boxermotoren

aan het woord”, verslag van de ALV, terugblik op

plaats-telefoonnummer-autotype-bouwjaar). Het bestuur zal zich

deel van de clubleden relevant, want nu lag de grens

en -modellen. Maar links of rechtsom was Wiedeking in de negen-

diverse evenementen en ritten, stukjes over techniek,

gaan beraden over de wijze waarop informatie zal worden gedeeld

bij het bouwjaar 1968 ipv. 1973. NB. Lidmaatschap

tiger jaren wel de redder van Porsche als zelfstandige autofabrikant.

oude testverslagen, boeken en modellen, de rubriek

over onder andere adressen voor onderdelen, technische adviezen,

van de club was bij de oprichting in 1993 mogelijk met

Want de onderneming stond 1993 min of meer aan de rand van ’t

aangeboden en gevraagd (een clubwebsite was er

(werkplaats)boeken en verzekeringen. Verder lees ik dat de statuten

Porsches 911 en 912 van 15 jaar of ouder.

faillissement.

nog niet) en het FEHAC nieuws.

op bestelling verkrijgbaar zijn bij ’t secretariaat. Voorts worden wat
zaken besproken rondom evenementen en wordt de bijeenkomst

Vader en zoon Van ’t Hoff doen verslag van hun

Goed, terug naar het allereerste clubblad

In van de voorzitter schrijft Gijs van Wagensveld

afgesloten met ’n filmvertoning van de “Twente meeting” en de offi-

deelname aan de in 1993 georganiseerde Vogezen

dan. Eerst is daar natuurlijk de toenmalige

dat het voor het bestuur lastig is in te schatten wat

ciële jubileumband “30 jaar 911”.

Classic Tourrally met hun 911 E Targa uit 1973, ge-

titel “Negen 11 en 12 Nieuws” die eind

de club moet organiseren en vraagt hij de leden dit

2010 werd ingewisseld voor het huidige

kenbaar te maken (“KOM EN SCHRIJF”). Er wordt in

Er wordt een aankondiging gedaan voor een nieuw rubriek clublid

nodige problemen onderweg waaronder een gebro-

“911.912”, tegelijk met de in dat jaar door-

1994 vanaf april elke maand iets georganiseerd met

aan het woord. De leden worden opgeroepen hiervoor kopij aan te

ken koppelingskabel, wist men de auto met de nodige

gevoerde opwaardering en modernisering

grotere evenementen in mei en september. Bij het

leveren.

hulp van buitenaf telkens weer aan de praat te krijgen

van het clubmagazine naar A4 formaat met

bepalen van de samenkomplaatsen wordt rekening

een meer eigentijdse uitstraling.

gehouden met de geografische spreiding. Onderaan

Clublid J.P. Klepbreuk doet verslag van de op 22 januari 1994 in De

rage naar huis. Het koppel had zich ook al ingeschre-

de bijdrage van de voorzitter een herinnering aan

Lier gehouden nieuwjaarsborrel waar (toen al) zo’n 35 personen

ven voor de 1994 editie van dit evenement, wat zo

het betalen van de clubcontributie. Leden die nog

sponsord door Aannemingsbedrijf NBM. Ondanks de

en ging het koppel uiteindelijk met de Coupe Demar-

lees ik op internet nog steeds wordt georganiseerd.

niet of onvolledig hadden betaald, vonden hierover
in de envelop van ’t clubblad een apart schrijven.
De eerste redacteur van de club Gert-Paul van ’t Hoff
schrijft in zijn bijdrage van de redacteur dat de
postbus niet bepaald vol zat. Hij keek er reikhalzend
naar uit maar er zaten zegge en schrijven 2
enveloppen in, die ook tot overmaat van ramp ook
nog ‘ns reclamezendingen bleken te zijn…
Hij doet in zijn stukje dan ook een oproep aan de

Er wordt melding gemaakt van de in september 1993

leden om kopij aan te leveren. Alles per post wel te

geïntroduceerde Porsche 911 Carrera Cabriolet

verstaan waarbij origineel materiaal aan de afzenden

(model 993) en er is een Duitstalige in 1969 in het

wordt geretourneerd.

magazine Motor Rundschau gepubliceerde test overgenomen van de Porsche 911S Coupe.
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De 2.0 liter motor met mechanische injectie levert

In de EVENEMENTEN AGENDA voor 1994 staan onder meer

Verder is er nog een kort artikel met uitleg over de

De koffie-bijeenkomst van mei was niet echt druk bezocht, echter

170 PK bij 6.800 t/min en 185 Nm koppel. Accele-

een instructie op de Nürburgring (!), een bezoek aan het Nationaal

OPBOUW VAN DE CHASSISNUMMERS bij

wel heel gezellig. We hadden aansluitend een ritje naar het

ratie van 0 tot 100 km/uur in 7,5 seconden en een

Auto Museum in Raamsdonkveer (tegenwoordig het Louwman

Porsche en een fotoserie over de Porsche evolutie.

Klompenmuseum in Best uitgezet Iedereen is aangekomen bij het

gemeten topsnelheid van 225 kilometer per uur

Museum in Den Haag) met een puzzelrit, een bezoek aan Por-

Dan is daar tot slot achterin het clubblad een artikel

museum, maar vanwege de gezelligheid heeft niemand het terras

waarmee de 911S op dat moment de snelste in serie

sche-expert Bob Hahn met aansluitend een slalom en een rit met

van de hand van de toenmalige clubvoorzitter

verlaten om het museum in te gaan.

in Duitsland geproduceerde auto was.

de Automobielclub Flaqee over Goeree Overflakkee.

Gijs van Wagensveld. Het artikel geeft een

De ‘Twente-meeting’ van de 356 Club werd door een elftal van

verrassend leuke inkijk in het clubgebeuren in het

ons be¬zocht. Sommigen hebben vrolijk rondgescheurd op

In de rubriek BOEKEN en MODELLEN worden enkele nieuwe

oprichtingsjaar. Vandaar dat ik dit volledig over heb

het vliegveld Twente. Wij hopen in 1994 een dergelijk goede

Minichamps Porsche 911 modellen van het bouwjaar 1978 t/m

genomen.

bijeenkomst te organiseren.

“TERUGBLIK OP HET OPRICHTINGSJAAR

De Koffiebijeenkomst van zondag 22 augustus was onze eerste

1993”

samenkomst, niet gezegend met mooi weer. Ondanks dat was er

In de loop van de winter van 1992-1993 werd onder

toch een redelijke opkomst en de stemming was goed.

enige Porsche 911 en/of 912 bezitters de animo

Zondag 19 september hadden we het eerste wat grotere evenement

voor een club steeds groter. Om te peilen of er

georganiseerd. Een rit van Gorinchem naar de feestelijk versierde

belangstelling zou zijn voor een club die zich op de

markt van Raamsdonksveer, met een Brabantse Koffietafel in ‘De

oudere 911 en 912 modellen zou richten, werden

Stal’. Aansluitend was er een boottocht door de Biesbosch. Zelfs

uit het klantenbestand van Rens Ruts in februari

op de boot werd er, door een groot aantal van de vele aanwezigen,

een 40-tal mensen aangeschreven. Het verzoek was

vrijwel alleen over auto’s gesproken.

1984 in de schijnwerpers gezet en wordt de laatste uitgave van het
boek “Porsche 911 Story” van Paul Frère behandeld.

voor 1 maart te reageren. We kregen 31 reacties.
Deze mensen hebben we uitgenodigd voor een

Voor een nauwkeurige weergave van alle gebeurtenissen, verwijs ik

bijeenkomst op zaterdag 20 maart 1993 in Herberg

naar de 6 nieuwsbrieven die in de loop van het jaar verstuurd zijn.

‘De Prins’ in Berlicum.

De druk hiervan werd, op zeer fraaie wijze, verzorgd door Rens
Ruts. Vanaf nummer 2 is Negen 11 & 12 Nieuws opgesierd door

Van de remweg worden geen meetwaarden vermeld,

Er kwamen veel enthousiaste mensen opdagen. Het

maar wel dat de voor die tijd revolutionaire inwendig

was duidelijk dat ons idee meer dan levensvatbaar

geventileerde remschijven rondom bijzonder effectief

was. De oprichting van de club was al snel een feit.

In 1993 heeft zich een compleet bestuur gevormd met mensen die

en fading proof zijn. Over de rij eigenschappen, com-

De naam werd: Klassieke Porsche 911 & 912

zich met groot enthousiasme voor de club zullen gaan inzetten.

fort en uitrusting van de auto is men lovend maar

Club Nederland, met als voorlopig bestuur Joost

ons Clublogo ontworpen door George van der Vlugt.

over de werking van de verwarming een stuk minder

Adverteerders in deze eerste uitgave van het clubblad zijn Hol-

Linssen, Peter Kistemaker, Rens Ruts (als adviseur)

Zaterdag 20 november belegden we een ledenvergadering waar

enthousiast. De in 1969 in Duitsland 26.917 Mark

land Ridderkerk (drukwerk) met maar liefst drie (!) advertenties,

en Gijs van Wagensveld. Op 20 april 1993 stapten

een redelijk aantal (voor een ledenvergadering) meelevende leden

kostende auto (de Targa was nog ‘ns bijna 2.000

Pronker Assurantiën, Bandencentrum Groenendijk, Bob Hahn

Rens Ruts en ondergetekende naar Notaris Pinkse

aanwezig waren. Het verslag van de vergadering staat op pagina

Mark duurder) heeft een testverbruik van 13,8 tot

Klassieke Porsches en Rietdijk Postzegel- en Muntenveilingen.

om de statuten te passeren. Begin mei hadden 28

5 van dit, door Gert-Paul van ‘t Hoff op onnavolgbare wijze

21,3 liter per 100 kilometer oftewel 7,2 tot 4,7 kilo-

Verder zijn er een aantal advertenties van leden in de rubriek

personen het inschrijvingsformulier ingestuurd.

samengestelde, eerste echte nummer van ons Negen 11 en 12

meter per liter. Oef.

“AANGEBODEN & GEVRAAGD”. Daarin worden onder andere

Op 19 mei vond de inschrijving bij de Kamer van

Nieuws.

een Porsche 914 Targa, een NSU-1200 TT en een tweetal Porsches

Koophandel plaats.

Onder het kopje

911 S uit 1966 resp. 1968 aangeboden.

Gijs van Wagensveld

TECHNIEK wordt

Zondag 25 april 1993 is de eerste koffie-bijeenkomst

uitleg gegeven over

op de ‘Hooghei’ in Berlicum. Degene die het

de door Porsche vrij-

erop gewaagd hadden, konden bij een prachtig

gegeven motoroliën,

voorjaarszonnetje met elkaar en elkaars auto’s

iets verteld over

kennismaken. Het was bijzonder gezellig. We

elektrische storingen

hadden al eens eerder contact gezocht met onze

Marc Bezem

en melding gemaakt

verwanten, de 356 Club.

Redacteur-webmaster

van de vanaf dat mo-

De voorzitter van de 356 Club, de heer. H. Lembeck,

ment beschikbare raamstickers met clublogo. Er is

heeft ons als club in oprichting van nuttige adviezen

precies omschreven waar de stickers moeten worden

voorzien. De heer Lembeck, ook aanwezig op de

aangebracht: op de Targa modellen links onder op de

Hooghei, nodigde onze club uit voor hun ‘Twente-

achterruit net naast de Targa-beugel en op de Coupé

meeting’ op 27 juni 1993.

modellen links onder op de achterruit.

Samenstelling artikel:
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TULPENRALLYE 2019
Arnold Hoogenhout en Muriël Tigchelaar
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zit achter de laptop
een lichtelijk verveelde klassieke Porsche liefhebber.
Midden in een coronacrisis is er, ondanks een mooi voorjaarszonnetje, geen plaats voor clubevenementen, even
ergens een terrasje pakken met de klassieke 911 of een
classic rally rijden. Zelfs de legendarische Tulpenrallye is
uitgesteld. Dat doet me meteen denken aan een prachtige
herinnering en een aanleiding dit verslag te schrijven.

P

recies een jaar geleden, zo’n 6 weken voor de Tulpenrallye

En dan, begin mei, gaat onze auto op transport

2019, organiseerde PON Porsche import een ochtendrit voor

naar Toulouse. Wij met Easyjet er achteraan. We

Klassieke Porsches van voor 1971 met na afloop een lunch, door hen

waren niet de enige deelnemers op Schiphol. De pret

aangeboden, bij Landgoed De Salentein in Nijkerk. Als kers op de

kon beginnen. Daags voor de rally stortte door een

taart werd onder de deelnemers de sponsorplek van Porsche voor de

aardverschuiving de enige weg van Frankrijk naar

aanstaande Tulpenrallye verloot. Compleet verzorgd wel te verstaan!

het belastingparadijs Andorra in. 300 km omrijden

Reden voor ons des te meer, om mee te doen. De Tulpenrallye

via Spanje was het alternatief. Maar dat was geen

hadden wij nog nooit gereden maar stond zeer hoog, zo niet

straf. Voor het eerst met mijn eigen 911je toeren over

bovenaan, onze “bucketlist”. Dus vroeg in de ochtend meldde we ons

door het Spaanse landschap, prachtig! Uiteindelijk

in Amersfoort voor een bak koffie en de start van de rit. Roelof, de

keurig op tijd in ons hotel, geregeld door Porsche, in

PR man van Porsche, heette ons welkom. Na een prachtige rit over

Andorra La Vella. Een prachtige blauwe lucht met een

de Utrechtse Heuvelrug eindigde we dan bij het mooie landgoed De

heerlijk zonnetje! Wat een feest. We hebben genoten

Salentein, waar het wijnlandgoed in Argentinië van Mijndert Pon

van de welkomst borrel met diner om vervolgens de

naar vernoemd is. Genoten van een heerlijke lunch, uiteraard met

volgende ochtend te starten voor de eerste etappe

een glas Malbec, en de overige deelnemers. Een dag later zou er op

naar Perpignan. Bij de start was onze (schoon)moeder

het hoofdkantoor van Porsche geloot worden wie het startbewijs zou

aanwezig die toevallig, lang geleden, een vakantie had

winnen.

geboekt naar Noord Spanje en voor de gelegenheid
even kwam kijken. De etappe was meteen pittig over

De volgende ochtend om 9.11 uur gaat de telefoon. Gezien het

de hoogste toppen van de Pyreneeën. Gelukkig geen

tijdstip raad u wel wie dat was: “Goedemorgen! Met Roelof van

sneeuw, maar nog steeds die strak blauwe zonnige

Porsche! Jullie gaan naar Andorra voor de start van de Tulpenrallye!”

lucht en toch al de nodige kokende remolie van

Mijn dag kon niet meer stuk! Ik heb nog nooit zo’n groot gat in de

andere deelnemers om ons heen. Die had ik gelukkig

lucht gesprongen. Tegelijkertijd ook wel spannend! Nog 6 weken te

vervangen door hi-performance remolie. Wederom

gaan en nul voorbereiding! Kan ik wel vrij krijgen op mijn werk? Dat

in Perpignan een prachtig hotel geregeld door

laatste lukt vrij snel met behulp van wat collega’s die mijn diensten

Porsche om in de hotelbar onder het genot van een

wilde overnemen na het horen van de reden. De resterende 6 weken

welverdiend koud biertje de nodige sterke verhalen

was ik regelmatig in de garage te vinden om mijn ’65-er 911 in

uit te wisselen met de andere deelnemers in onze

gereedheid te brengen om de ruim 2.750 km over hobbelige Franse

klasse. Tijdens het diner rolde de eerste resultaten uit

boerenpaadjes en bergpassen te trotseren. Dat lukte, weliswaar met

de computer van de organisatie. Een 14e plaats voor

wat professionele hulp. Ook vele avonden geoefend samen met mijn

ons. Zeker niet ontevreden dus, gezien het vele aantal

partner met het intekenen van de route in oudere routeboeken van

deelnemers in de tourklasse.

voorgaande jaren. We hebben wel wat ervaring met lokale “goede
doelen rally’s” in de sportklasse maar 6 dagen van ’s ochtends 7

De volgende ochtend vroeg weer starten voor de

tot ’s avonds 7 internationaal en op tijd rijden is toch andere koek.

volgende etappe naar Avignon. De Pyreneeën

Tijdens de proloog in het Autotron van Rosmalen hebben we voor

uit richting de Jura, Alpen en Vogezen. Iedere

de zekerheid ingeschreven voor de rookie cursus van Jan Berkhof, de

ochtendetappe en middagetappe een circuittest.

uitzetter van de rallye.

Je verbaast je hoeveel circuits Frankrijk telt. Van
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week was eigenlijk al geslaagd. Wat er de laatste dag

Nieuwe leden

ook zou gebeuren. Het was nog steeds prachtig weer
en er was nog geen steek- of bougiesleutel aan de
Porsche te pas gekomen. Wat deed ze het geweldig.

870.20

FRANK NUNEN		

FRANCIS.VAN.NUNEN@GMAIL.COM

En dat terwijl de serviceteams bij sommige andere

871.20

THIEMO TIMMERS		

T_TIMMERS@HOTMAIL.COM

die gasten!! Dan de laatste dag van Luxemburg naar

872.20

FRITS VOGEL			MR.FEVOGEL@OUTLOOK.COM

Chateau St. Gerlach in Valkenburg, Zuid Limburg.

873.20

ARJAN HUP			ARJANHUP@GMAIL.COM

deelnemers nachtelijke overuren maakte. Petje af voor

De eerste spatjes regen van de week en drukte op het
parcours door extra deelnemers in de vorm van de
partnerrally die de laatste dag meerijden. Extra letten
op onze tijdcontroles dus.
beroemde autocircuits tot circuits voor de Supermotard. Dit
laatste is erg populair in Frankrijk en voor de leken: dit is een

Daar is hij dan eindelijk: de poort van Chateau St.

geasfalteerde motorcrossbaan!! Met de nodige hoogte verschillen.

Gerlach. Een feestelijk onthaal met onze families

Dit ging fantastisch in ons oude 911je. In combinatie met een

die klaar stonden met tulpen, korenwijn en haring!

goede dag van de navigatie skills van mijn meisje resulteerde dit

Wat een ontlading! De spanning viel van ons af en

in een dag overwinning!! We konden het niet geloven! Onze eerste

het nagenieten kon beginnen. Tussen de bubbels

“tulpje” tijdens de dagprijsuitreiking! In het tussenklassement

door toch stiekem even kijken op de rally app naar

bleek dat we zo’n ruime overwinning hadden geboekt dat we in

de eindstand. Winnen was utopie. De koplopers

het tussenklassement stegen van de 14e plaats naar de eerste

waren te ver uitgelopen en alleen in theorie nog in

plaats! De derde etappe naar Aix les Bains stonden we dus als

te halen. Maar nummer twee, drie en vier zaten nog

klassementsleiders aan de start. In Frankrijk noemen ze dat

erg dicht bij elkaar. Vlak voor het gala diner was de

“gele truidagers”. De etappe was wederom weer een prachtige

einduitslag bekend. Vierde plaats! Wat fantastisch,

rit. Mede dankzij het nog steeds zonnige weer. Wij proberen de

want de eerste 7 krijgen een vel begeerde zilveren

ochtend etappe en middagetappe van positie te wisselen. Zodat je

tulp. Na wat rekenwerk over de gemiddelde uitslagen

als navigator niet alleen die landkaart in je vizier hebt maar ook

van de afgelopen 6 dagen blijkt dat we de best

even lekker wat anders kan doen, sturen en naast de felbegeerde

gekwalificeerde Porsche zijn. Onze namen worden

controleletters zoeken ook nog wat van de omgeving kan

gegraveerd in de “Coupe de Porsche”, for best

genieten. Een 4e plek die dag was ons resultaat. Maar nog steeds

qualified Porsche overall (!) tussen bekende (Porsche)

klassementsleiders! En dan begint het toch te kriebelen en komt toch

namen in de klassieke rallywereld! En dat als “Porsche

het fanatisme in ons boven. Wat begon als gewoon een fantastische

equipe” gesponsord door Porsche zelf ! Hoe mooi!

ervaring opdoen veranderd nu toch in andere gedachtes. Als je op

De avond duurde nog lang, we sliepen op de zolder

de helft van de rally 1e staat in het klassement, waarom dan niet aan

kamer van het Chateau, dus ver hoefden we niet. De

het eind van de rally? En gaan we gewoon voor de overwinning? Op

wijn smaakte prima. Dit in combinatie met een zware

dag vier naar Belfort wordt je dan op gegeven moment herkend en

week en ontladende spanning resulteerde dit in een

ben je ineens als rookie veranderd in een bekende deelnemer: het te

niet te wekken nachtrust, verkeerd om in bed. Dan

kloppen team!! Die status waren wij nog niet gewend wat resulteerde

rest ons niets minder dan Roelof van PR van Porsche

in te hoge druk op onze schouders en een “matige” vierde dag: 15e

en PON ontzettend te bedanken voor deze week. Een

plaats en van de 1e naar de 4e plek in het tussenklassement. De één

aanslag op mens

na laatste dag naar Luxemburg nog steeds 4e in het klassement,

en machine, maar

slechts een handje vol punten van de nummer 3 en 2. We bleven

een onvergetelijke

gelukkig gewoon genieten,

ervaring. Dit smaakt

ondanks af en toe “bolle

naar meer!

voorruiten”. Nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan

Hartelijke groet,

tijdens de lunches en in de

Arnold

hotelbar onder het genot van

Hoogenhout en

een biertje en wijntje. Die

Muriël Tigchelaar

lieten we niet staan. Onze

Porsche 911, 1965

Aspirant leden
GEEN
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70 JAAR PORSCHE
FABRIEKSAFLEVERINGEN IN
STUTTGART-ZUFFENHAUSEN
Zeventig jaar geleden, op 26 mei 1950, startte Porsche een nieuw
succesverhaal toen de eerste nieuwe Porsche bij de fabriek in Zuffenhausen
aan zijn nieuwe eigenaar werd overhandigd. Ook nu, zeven decennia
later, is het voor klanten nog steeds mogelijk om hun nieuwe auto bij de
fabriek van Porsche in ontvangst te nemen. In dit jubileumjaar werd ook de
allereerste Taycan bij de hoofdfabriek in Stuttgart-Zuffenhausen aan zijn
eigenaar overhandigd.

fabrieksbezoek waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe bijvoorbeeld de
Porsche 911 in Zuffenhausen wordt gebouwd. Een bezoek aan het
Porsche Museum staat eveneens op het programma. Bij Porsche
in Leipzig kunnen klanten een kijkje nemen bij de productie van de
Macan- en Panamera-modellen, of een testrit in een vergelijkbare
Porsche maken op het eigen FIA-circuit van de fabriek.
De Domnick Stichting, die zijn nalatenschap beheert, beschikt nog
steeds over het originele opdrachtformulier van Ottomar Domnick

H

SPECIAAL MOMENT

Volkswagen-dealer Hahn, aangezien er rond die periode nog geen

1. Daar legde Ottomar Domnick de basis voor deze

Ook nu nog is een fabrieksaflevering bij het

verkoopnetwerk in Duitsland was. ‘Volkswagen’ is op het formulier

traditie, toen hij zijn Porsche op 26 mei 1950 in

hoofdkantoor van Porsche een speciale ervaring

met de hand doorgestreept en vervangen door ‘Porsche-Sport’.

ontvangst nam: een 356 in de kleur Fish Zilver,

voor klanten. “Het mooiste element van deze

op basis van ordernummer 5001. Het feit dat hij

eerste ontmoeting is dat de klant de auto daarvoor

daarmee de eerste klant was die deze eer te beurt viel,

daadwerkelijk nog nooit heeft gezien,” vertelt

was een droom die uitkwam voor deze specialist in

Tobias Donnevert, hoofd Fabrieksafleveringen en

neurologie en psychiatrie.

Verkoopactiviteiten Personalisatie. “De klant heeft

Ottomar Domnick was 43 toen zijn Porsche werd

de auto geheel naar wens samengesteld in het

et begon met de fabrieksafleveringen allemaal

met ordernummer 5001. De opdracht werd destijds verwerkt door

buiten, op een veldje onder de rook van Plant

Porsche Centrum of samen met de Porsche Exclusive
Manufaktur-afdeling en heeft de kleurcombinaties
enkel op foto’s of digitaal gezien. Wanneer hij of zij

FERDINAND PORSCHE

zijn of haar eigen Porsche ophaalt,

Voordat Ottomar Domnick zijn Porsche 356 destijds overhandigd

ziet hij of zij hem daarmee voor het

kreeg, nam hij plaats in de bijrijdersstoel, naast Herbert Linge, die

eerst in levenden lijve. Dat is een

hem had uitgenodigd voor een laatste testrit. Herbert Linge startte

zeer speciaal moment, dat exclusief

zijn training bij Porsche KG in april 1943. “Ik was 14 jaar toen ik

is voorbehouden aan de klant aan het

bij de eerste Porsche workshop aan de slag ging. In die tijd waren

begin van de overhandiging.”

we met zes monteurs en twee technische tekenaars. Ferdinand
Porsche liep regelmatig langs onze workshop met gasten op

Bij de fabriek in Zuffenhausen

sleeptouw. Hij hield altijd even in om goeiedag te zeggen, terwijl hij

verwelkomen Tobias Donnevert en

Nu nog steeds markeert Ottomar

zijn gasten kort liet wachten. Dat is iets dat ik nooit zal vergeten,”

zijn team dagelijks zo’n twintig klanten

Domnick’s Porsche 356 de start van

afgeleverd, toevalligerwijs dezelfde leeftijd als Florian

herinnert Linge zich. “Toen Ottomar Domnick zijn Porsche 356

die hun nieuwe auto’s daar ophalen.

Porsche in Duitsland, én de start van

Böhme, die de sleutel van Porsche’s eerste elektrische

ophaalde, maakte hij er echt een feestje van. Maar hij kwam in die

In 2019 waren het er in totaal 2.500,

de persoonlijke fabrieksafleveringen

sportwagen op 21 februari in Zuffenhausen kreeg

dagen toch al dagelijks lang om de vorderingen te volgen. Zelfs

en bijna 3.000 in Leipzig. Alvorens

in Zuffenhausen, een inmiddels

uitgereikt. Hij ontving zijn Taycan op zijn 43e

Ferry Porsche nam even een kijkje toen de dokter zijn nieuwe

hun auto in ontvangst te nemen,

jarenlange traditie bij het merk waar

verjaardag.

Porsche kreeg.”

worden klanten uitgenodigd voor een

de foto’s getuigen van zijn.

25

26

70 JAAR PORSCHE FABRIEKSAFLEVERINGEN IN STUTTGART-ZUFFENHAUSEN

PORSCHE 911 2.7 S TARGA
Originele Triple Black Edition

Graag brengen wij deze prachtige 911 Targa onder de aandacht. Dit exemplaar is zowel
optisch als technisch grondig onder handen genomen, enkel het patina interieur is daar
ongemoeid bij gebleven. De restauratie wordt door middel van een uitgebreide reportage
onderbouwd. Ook zijn het boekje en de gereedschap set bij de auto aanwezig.
Bouwjaar 1977						 Kilometerstand 120.123 Km

Vraagprijs € 79.911,-

PORSCHE 911 2.0T TARGA

Wij bieden aan, deze tot in de puntjes en op zeer hoog niveau gerestaureerde 911 2.0T Targa.
Dit exemplaar is uitgevoerd in Cobalt blauw met zwart lederen bekleding. De matching
numbers motor heeft S nokkenassen gekregen om net wat extra vermogen uit de 2.0
Ltr motor te krijgen. De restauratie wordt onderbouwd door middel van een uitgebreide
foto reportage en een grote hoeveelheid facturen, ook is het originele onderhoudsboekje
aanwezig.
Bronvermelding: Porsche Nederland.

Bouwjaar 1969						 Kilometerstand 4.390 km

Vraagprijs. € 125.911,-

Copyrights: Teksten en foto’s zijn eigendom van
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG en in licentie bij Pon
Porsche Import

Inlichtingen bij:
Roderick Eijsbouts • Info@lussoclassics.com • (+31) 035-6286789 • (+31) 06-14697091
Lusso Classics • 2e loswal 16 • 1216 BC Hilversum
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PORSCHE ZEGES OP LE MANS

1970 DE EERSTE OVERALL
OVERWINNING VOOR
PORSCHE OP LE MANS
Met 19 algemene overwinningen en 108 klasse zeges is Porsche het
meest succesvolle merk in de historie van de 24 uur van Le Mans. Dit jaar
is het een halve eeuw geleden dat Porsche de eerste titel in de Franse
raceklassieker behaalde. Op 14 juni 1970 won de Duits/Britse combinatie
Hans Herrmann/Richard Attwood de legendarische race met de 917 KH.
De winnende auto is op 13 en 14 juni aanstaande te zien in het Porsche
Museum in Stuttgart.

I

n 1951, drie jaar na de oprichting van Porsche als

reeks successen van Porsche in Le Mans. Toch duurde het

sportwagenfabrikant, stond er met de 356 SL voor

nog lang voordat Porsche de eerste overwinning in het

het eerst een Porsche in Le Mans aan de start. Auguste

algemeen klassement in Le Mans behaalde. Tot ver in de

Veuillet en Edmond Mouche zorgden bij het debuut gelijk

jaren zestig richtte Porsche zich uitsluitend op de kleinere

voor een klasse zege, het eerste van een indrukwekkende

klassen.

EERSTE OVERWINNING MET DE 917

Porsche 917) en Rudi Lins/Helmut Marko (Porsche

Na het wijzigen van de strategie speelde Porsche vanaf

908/02) completeerden met respectievelijk de tweede en

eind jaren zestig ook in de voorste gelederen van het

de derde plaats de volledige top drie voor Porsche. Hans

veld in Le Mans mee. In 1969 kwam Porsche met de 908

Herrmann, inmiddels 92 jaar oud, kan zich het succes nog

slechts 75 meter of een seconde tekort voor de algehele

goed herinneren. “Het was een regenrace, we moesten

overwinning: de kleinste marge ooit in de historie van de

heel vaak banden wisselen. Attwood en ik werkten als

race. Een jaar later lukte het wel: de 580 pk sterke 917

rijders duo heel goed samen, dat was de sleutel tot de

sportwagen, ingezet door het team Porsche Salzburg, was

overwinning.” Voor Attwood was de race vanwege fysiek

met Herrmann/Attwood goed voor de eerste Porsche-zege

ongemak nog lastiger: “Ik kon tijdens de race niks eten,

in Le Mans. Gérard Larrousse/Willy Kausen (Martini-

alleen maar melk drinken. Later bleek, dat ik de bof had!”
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RECORDZEGE GIJS VAN LENNEP

van Lennep, ditmaal samen met Jacky Ickx, in een Porsche

SUCCESSEN IN GROEP C

In de jaren negentig waren er overwinningen met de 962

In 1971 was Porsche goed voor 33 van de 49 deelnemende

936 voor de eerste overwinning met een turbomotor in de

Van 1981 tot en met 1987 bleef Porsche in Le Mans

Dauer Le Mans GT in 1994 en de TWR-Porsche WSC

auto’s in Le Mans, een record. Dat jaar won Gijs van Lennep

race. Meerdere successen volgden in de jaren daarna, met

ongeslagen: de langste zegereeks voor één fabrikant in

Spyder - ingezet door Joest Racing - in 1996 en 1997.

samen met de Oostenrijker Helmut Marko in een 917 met

nog een zege voor de 936 Spyder in 1977 en voor de 935 K3

de Franse klassieker. In 1981 was er de derde en laatste

In 1998, het jaar waarin Porsche het 50-jarig jubileum

een afstandsrecord dat tot 2010 stand zou houden. In 1974

van het Duitse Kremer-team in 1979. Kremer Racing was

overwinning met de 936. In het daaropvolgende jaar

vierde, won de Porsche 911 GT1, de eerste auto met een

begon voor Porsche met de 911 Carrera RSR Turbo 2.1 het

daarmee het eerste Porsche-klantenteam dat het merk een

begon de indrukwekkende succesreeks van de Porsche-

monocoque van koolstofvezel en remmen van hetzelfde

turbo-tijdperk in Le Mans. In 1976 zorgde opnieuw Gijs

Le Mans-overwinning bezorgde.

modellen 956 en 962 volgens Groep C-reglement. De 956

materiaal. Vervolgens richtte Porsche zich vooral op

was de eerste Porsche-raceauto met een monocoque van

de ondersteuning van privéteams, die vele successen

aluminium en zette een nieuwe maatstaf op het gebied

behaalden met GT-versies van de 911. Ook de klasse

van aerodynamica. Vanaf 1983 zetten ook klantenteams

zege in Le Mans in 2008 met het open sportprototype

de Groep C-Porsches in. Zo eindigden er in 1983 negen

RS Spyder, ingezet door het Nederlandse Van Merksteijn

Porsches in de top tien in Le Mans, in 1984 en 1985 waren

Motorsport by Equipe Verschuur team, mag zeker niet

het er acht.

onvermeld blijven.
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HATTRICK MET DE 919 HYBRID
In 2014 keerde Porsche met het eigen fabrieksteam terug
in de hoogste divisie in Le Mans. De nieuw ontwikkelde
Porsche 919 Hybrid was met de combinatie van elektro- en
verbrandingsmotor goed voor een vermogen van rond de
900 pk. Met drie overwinningen op rij in de jaren 2015 tot
en met 2017 behaalde Porsche een hattrick in Le Mans.

Bronvermelding: Porsche Nederland.

Hiermee kwam het totaal aantal algehele overwinningen

Copyrights: Teksten en foto’s zijn eigendom van

van Porsche in de 24 uur van Le Mans op 19. Tot dusver

Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG en in licentie bij

behaalde het merk 108 klasse zeges.

Pon Porsche Import
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problemen, nu heb ik er weer vertrouwen in. Tevens heb ik ook nog
een filter voor de pomp geplaatst.
Oliepeilen vond ik nogal lastig dus gooide ik er maar op de gok af
en toe een litertje bij. Op Catawiki zag ik plots een dashboardklok
met een olieniveau- en benzinemeter. De olietank was al voorzien
van een vlotter dus wilde ik deze meter wel. Na het juiste bod
uitgebracht te hebben was deze klok voor mij. Deze heb ik
ingebouwd en nu is het olieniveau goed te zien, dus perfect.
Echter na een wat langere rit bijna thuis stopte de motor er weer

Mijn Porsche is er één met een olieklep in het achter
scherm

mee. Mijn gedachte gelijk weer naar de bezinepomp, dus wel enige
teleurstelling. Alleen nu kreeg ik de motor niet meer aan de gang,
dit dus het verschil met de vorige storing. Na enig tijd rondkijken en
uitsluiten van dingen, kreeg ik het bange vermoeden dat de benzine
op was. Zekerheid had ik niet want de meter gaf nog voldoende aan.
Het benzinetankstation was ca. 1 km. verderop dus ik daar naar
toe gelopen en 5 liter benzine opgehaald. Terug gelopen en tank
vullen en bingo gelijk starten. Oorzaak derhalve: de benzinemeter
en vlotter correspondeerden niet goed met elkaar. Nu heb ik het
originele metertje ingebouwd. Ook heb ik de led-lampjes voor de
dashboard verlichting gemonteerd en dat ziet er goed uit.
Oorspronkelijke brandstofmeter
Gijs Bouthoorn
Lidnummer 626

IK BEN GIJSBERT, MIJN PORSCHE, EEN 911T 2.4 UIT 1971 HEB IK AL 30 JAAR. IK BEN 10
JAAR BEZIG GEWEEST MET RESTAURATIE EN NU RIJD IK ER ALWEER 20 JAAR MEE. IK BEN
67 JAAR EN SINDS 2014 MET PENSIOEN.

De afgelopen maanden ook toch wel wat ritjes gereden met de

wijten zijn aan ouderdom of slijtage van de pomp, ik

Porsche, dit gaat weer prima. Het is vorig jaar wel anders geweest

heb deze nieuw gemonteerd en deze heeft nog geen

met een Porsche die regelmatig stil viel. Het was de benzine toevoer

3.000 liter benzine verpompt. Dus ga ik ervan uit dat

die haperde. De motor startte dan wel weer na een aantal minuten

vuil hier de boosdoener geweest moet zijn.

en zo kon ik weer wat kilometers vooruit. De oorzaak zat in de retour

Ik heb het retourklepje gedemonteerd en goed

van de bezinepomp, deze bleef af en toe open staan waar door de

schoongemaakt. Daarna ingeschuurd met fijn pasta.

opbrengst van de pomp onvoldoende was. Het defect kon niet te

Extra borging van
retourklepje

Testen van de pomp op druk en
opbrengst

Na deze
test weer
een
controle
na de
montage

Montage LED
dasboardverlichting
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HANS VAN BERKOM
TARGA DAK
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BESTE CLUBLEDEN,
HIER MIJN BIJDRAGE
NAAR AANLEIDING
VAN DE OPROEP VAN
HET CLUBBESTUUR
OM ONDER ANDERE
WINTERKLUSSEN MET
JULLIE TE DELEN.

Porsche 911 Targa Chrome Edition 2.7 S
BJ 1977 Sportomatic

Zo’n 5 jaar geleden heb ik een Porsche 911 Targa Chrome

Na zo’n restauratie is het altijd spannend hoe de Porsche rijdt.

Edition 2.7S met Sportomatic uit 1977 gekocht. Na een

Het weer liet het toe met het dakje eraf lekker open rond te

omvangrijke restauratie, waarover ik later meer zal schrijven,

toeren. Tot dat zich onverwacht een flinke regenbui aandiende

was het afgelopen zomer zover dat er weer mee kon

en het dakje erop moest. Bij het wegrijden dacht ik in eerste

worden gereden. Vorig najaar dan ook lekker met de auto

instantie, wat maken die ventilatie roosters een herrie, maar

rondgetoerd. Maar na een restauratie blijven er altijd nog

snel daarna kwam ik erachter dat het niet de ventilatie was,

verbeterpuntjes of “to do” zaken over. Bij mij was dat onder

maar het Targa dak. De stiknaden waren wat losgelaten en de

meer het Targa dak. Hierbij een kort verslag.

voorste rand stond wat omhoog. Laat ik nou net dit niet onder

wat kracht om het gespannen op het frame aan te brengen.
Tussendoor even gepast op de auto, wonderbaarlijk past alles
perfect. Hierna volgen de linker en de rechterzijde gevolgd
door de binnen hemel. En de rubbers voor de raamaanslag.
Als volgende de zwarte klemmen gemonteerd, om het frame
strak te zetten. Na een aantal pogingen wat heen weer
schuiven zat dat er snaarstrak op. Het opvouwen van het
frame was nu ook een fluitje van een cent. Uiteindelijk heel
handen hebben genomen. De maanden die erop volgden

origineel want de binnen hemel was van hardboard wat

tevreden met het eindresultaat, want met gesloten Targa dak

kwamen er meer kleine puntjes naar voren, die allemaal

ook het opvouwen belemmerde. Uit elkaar halen en foto`s

is het nu ook een genot zonder gefluit rond te rijden.

werden genoteerd om de komende winter aan te pakken.

maken zodat de omgekeerde volgorde in elkaar zetten wat

De spanbanden weer erop maken was meten en nog eens

Op You-Tube wat informatie vergaard en bij Lake-Well

vergemakkelijkt. Verder alles schoon gemaakt en frame

meten. Hierna kwam de schuimlaag en de fiber-fill daarop

Groet,

een restauratie kit besteld. Het Targa dak was al niet

opnieuw in de lak gezet.

het nieuwe Skai dakje. Dit is exact op maat geleverd en vergt

Hans van Berkom
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GUSTAAF KUHNE
NA DE WINTER

DO

DOSSIER COVID 911.912

Ik was bang dat deze behoorlijke schuurkrassen uit het verleden zou
hebben, maar dit bleek alles mee te vallen. Nadat de koelvin diverse
keren was behandeld met afbijt, was hij mooi blank. Echter wel met
een poreuze structuur, het nadeel van ouder magnesium.

NET VOOR CORONA,
STOF ERAF GEZEEMD
EN EEN RITJE DOOR DE
ALBLASSERWAARD.
Alles functioneerde nog prima, toen
deze toevalstreffer voor de molens
van Kinderdijk. Mijn Porsche lijkt te

Daarna alles weer gemonteerd met een prachtig

zweven, een speelgoedauto zou je

eindresultaat, weer helemaal origineel.

denken. En dat is het ook voor mij.
Gustaaf Kuhne
Op advies van Peter Broerse heb ik de koelvin en het ventilatorhuis

PATRICK DE WIT
KOELVIN EN -BEHUIZING
SI

ER

in Mijdrecht laten trommelen. Trommelen betekent een grote kuip
waarin diverse vormen stenen in gekieperd kunnen worden. Door de

COVID 911
.

2
91

BESTE LEDEN,
DIT IS MIJN
BIJDRAGE COVID
911.912 VOOR DE
WEBSITE EN ‘T
CLUBMAGAZINE.
IK HEB AFGELOPEN
WINTER DE KOELVIN
VAN M’N PORSCHE
911 AANGEPAKT.

DOS
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delen in deze machine een tijd te laten trillen in deze speciale stenen,
wordt het oppervlak verdicht. Er ontstaat een gladde structuur.
De koelvin heb ik in 2015 tegelijk met de

De tand des tijds heeft er wel voor gezorgd dat helaas niet alle

motorrevisie rood laten spuiten. Dit is

gaatjes meer gedicht worden. Patina zullen we maar zeggen. Daarna

later nog een keer overgedaan omdat de

de delen tot 2x toe ingesmeerd met een speciale magnesiumolie.

rode verf eraf kwam, waarschijnlijk door
de temperatuur van de dynamo in het hart

Op advies van Peter de delen tot 3x toe flink op temperatuur

van de koelvin. Maar wederom plakken

gebracht. Dit heb ik in onze eigen tijdelijke oven gedaan, iets waar

verf eraf. Daarom besloten om deze met

mijn vrouw niet erg te spreken over was. De broodjes hebben een tijd

Met vriendelijke groeten,

afbijt kaal te maken.

lang een “speciale” smaak gehad.

Patrick de Wit
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RECOVERING PORSCHE
911 2.4S TARGA
Peter Broerse en Gerard Wigmans

je in zekere volgorde één voor één moet controleren. Uit

de ontsteking, gaskleppen, synchroon stellen en mengsels is

controle van de benzinedruk en opbrengstmeting kwam

een mooi resultaat bereikt. De motor loopt mooi, neemt goed

naar voren dat de elektrische opvoerpomp veel te weinig

en smeuïg op, rijdt soepel bij lage toeren en levert heerlijk

opbrengst levert. Nadat ik de pomp rechtstreeks uit een

vermogen bij vollast.

jerrycan liet opzuigen verbeterde de situatie maar was ruim
Gasklephuizen MFI

onvoldoende. Daarom is de tank met haar filter gecontroleerd
(uitgebouwd). Deze zat volledig verstopt door een grote
hoeveelheid roest in de tank. De roestdeeltjes hebben dus de
elektrische benzinepomp abnormaal doen slijten.

KORT NA HET FANTASTISCHE
MEERDAAGSE EVENEMENT
GOODWOOD REVIVAL VROEG
GERARD OF IK ZIJN 911 2.4S TARGA
GRONDIG ONDER HANDEN WILDE
NEMEN. EN ZO WERD DE AUTO
BEGIN NOVEMBER JL. GEBRACHT,
VERGEZELD VAN EEN A4-TJE MET
AANDACHTSPUNTEN EN WENSEN.

Roestdeeltjes opgevangen uit tank

INSPECTIE
Omdat ik de auto nooit eerder in de werkplaats heb gehad,

Ook het ventiel voor retour flow regulering functioneert
niet correct. Daarnaast is bij controle en kalibratie van de
gasklephuizen hierbij afwijkingen gevonden en teveel speling
op de gaskleppen. Ook werkte de vacuüm vervroeging van
de ontsteking niet goed. De mechanische injectiepomp was

				

zeer rijk afgesteld. Zo rijk dat je zelfs bij half gas zwarte
rook (onverbrande benzine) uit de uitlaat zag komen(!). Dit
zie je ook terug bij de uitlaatgasmetingen. Bij stationair
toerental was het CO al reeds erg hoog maar bij iets
verhoogd toerental kwam de waarde buiten het meetbereik

MFI pomp 2.4S

van de uitlaatgastester. Wat betreft het HC (onverbrand

Meting benzinedruk en opbrengst

van Gerard ontstaat een omvangrijk winterproject. We zijn
gestart met de motor issues.

mengsel in de uitlaatgassen) werd een astronomisch hoge

WATERLEKKAGES EN WINDGERUIS

waarde vastgesteld; ruim 10.000 ppm! Dit duidt erop

De Targa heeft last van de nodige waterlekkage en veel

dat de mengselbereiding & verbranding beslist niet goed

windgeruis. Bij nadere inspectie van de rubbers en

functioneert. Deze 2.4S motor is merkwaardig genoeg

portierruitframes kwamen er merkwaardige zaken naar

voorzien van een Mechanische Injectiepomp van een 2.4T

voren. Om andere problemen te tackelen heeft men eerder

uit 1972 (USA). Deze pomp kenmerkt zich met een andere

de ruimte tussen de ruitframes en portierframes opgevuld

karakteristiek en inspuithoeveelheden, afgestemd op de

met carrosserieringen en materiaal weg gefreesd. Ook bleken

tammere motor. Men heeft dit trachten te maskeren door

de Targa dak rubbers op een andere positie dan origineel op

de pomp zeer rijk af te stellen. In overleg met Gerard is

het dakframe te zijn bevestigd…Ik heb alles gedemonteerd

de zoektocht gestart naar een 2.4S pomp. Deze “nieuwe”

en van vooraf aan opnieuw begonnen. De oorspronkelijke

aanwinst heb ik op de testbank laten controleren en in de

F-model Targa-dak rubbers zijn niet meer leverbaar. Daarom

basisafstelling laten zetten. Ook de injectoren zijn getest

moeten de nieuwere type rubbers worden aangepast. Al

en in orde bevonden. Hierna deze pomp op de motor

met al een hele klus om het geheel mooi passen en goed

gemonteerd en getimed. Vervolgens alle eerder genoemde

sluitend te maken. Ook meteen de centrale vergrendeling, de

onderdelen vervangen (benzinetank, filters, benzineslangen,

linker portieropener en de elastieken aan de portierbakken

elektrische opvoerpomp, retourventiel en gasklephuizen).

gerepareerd. Tevens zijn de slotvangers voorzien van nieuwe

De benzineslangen tussen tank en middentunnel bleken

nylons en de portiervangers vastgezet.

nog de originele te zijn en dus 47 jaar oud. Bij het aanraken
braken zij doormidden (!). Overigens zie je vaak (ook hier)

VERLICHTING

dat er verkeerde type slangklemmen worden gebruikt,

Gerard wil graag beter en meer licht hebben op z’n 911.

waardoor de slang platgedrukt wordt. Beter is het om echte

Daarom is de auto nu voorzien van extra verstralers in

Zodoende krijg je een compleet beeld van de auto en kun

BRANDSTOFSYSTEEM

brandstofklemmen te gebruiken, deze lopen geheel door

de Horngrilles, zoals origineel. Deze heb ik stand-alone

je kijken of er ook combinatie-werkzaamheden te maken

Nu kampt de auto al jaren met motorloop problemen,

zodat de gehele diameter aangedrukt word. Nu kon ook

aangesloten, zodat je hen kan inschakelen bij zowel

zijn. Tijdens de inspectie valt op dat er behoorlijk veel

hetgeen voor een belangrijk deel uit de Mechanische Injectie

meteen de tankontluchting correct worden aangelegd, zodat

stadslicht, dimlicht en grootlicht. Eerder vond ik al sporen

nieuwe onderdelen gemonteerd zijn, echter in vrijwel alle

(MFI) voortkomt. Daarom is het MFI systeem grondig

deze niet meer uitkomt in de kofferruimte. De basis instelling

van accuzuur. Tijdens deze werkzaamheden moesten de

gevallen zijn deze niet juist gemonteerd en/of afgesteld.

aan diagnose onderworpen. De MFI is een fijngevoelig

van de gasklephuizen werd nauwkeurig ingesteld. Ook de

accu’s eruit om steunen voor de verstralers te monteren.

Ook zijn nieuwe onderdelen “bewerkt” alvorens deze zijn

systeem. Kleine afwijkingen hebben grote invloed op de

cruciale gasstang tussen pomp en hoofdas is met een kaliber

Hiervoor zat ook nog eens een alarmsirene in de weg. De

gemonteerd…..vreemd. Mijn inspectierapport laat een breed

motorloopcultuur. Het MFI systeem vraagt een grondige

ingesteld. Met hoekmeters is de correlatie tussen pomphevel

accu liet zich lastig verwijderen. Dit bleek veroorzaakt

scala aan reparatie adviespunten zien. Samen met het lijstje

aanpak (controle & diagnose) van talrijke componenten die

en gaskleppen nader gecontroleerd. Met het fine tunen van

te worden doordat men de alarmsirene met een parker

ben ik gestart met een uitgebreide technische inspectie.
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tegen de accubak had geschroefd. De parker zat ook in de

Oude
pedalenstelsel		
		

Demontage
dashboard		
		

accu geschroefd….. Ai. De accu’s hadden een onvoldoende
capaciteit, dus zijn vervangen. Ook heb ik op verzoek
van Gerard een origineel mistachterlicht gemonteerd.
Om de benodigde schakelaars te kunnen monteren en
nette kabelbundels aan te leggen moest het kachelhuis
en ruitenwissermechaniek gedemonteerd worden. De
koplampen zijn nu voorzien van Philips Xtreme Vision
lampen en tegelijk is een koplamprelais set aangesloten.
Volgens de meeting is hiermee een winst van + 1,3 Volt

Wielophanging gestraald en 2K zwart gespoten

behaalt op de koplampen. Samen met de betere lampen moet
dit een aanzienlijke verbetering geven. Voor extra veiligheid

De achterwielophanging toonde veel slijtage. De torsie-

is ook een zekering geplaatst tussen de lichtschakelaar en
de dashboardverlichting (af fabriek niet aanwezig). Tenslotte
zijn er ook Vintage White led lampjes (Club actie) in de

Gerepareerd
pedalenstelsel

Nieuw dashboard

rubbers waren doorgezakt waardoor de torsieas metalig
contact maakt op het torsielagerdeksel. Ook de binnenste
draagarmrubbers zijn gescheurd. De achterwiellagers

instrumenten gemonteerd.

BEDIENING KOPPELING,
VERSNELLINGSBAK EN REMSYSTEEM

Omdat deze erg roestig was heb ik deze gestraald met

hadden beiden flink speling, dit hoort niet. Ook de steunen

glasparel om het vervolgens te spuiten en te voorzien van

voor de handremkabel waren kapot en er zat flink roest

De koppeling laat zich niet lekker bedienen en grijpt

nieuwe lagers. Ook bleek tijdens deze werkzaamheden dat

op de remleidingen achter de versnellingsbak. Deze items

erg hoog aan. Als je stevig accelereert dan is een flinke

de koppelingskabel onjuist afgesteld stond. Dermate dat

zijn allen aangepakt en voorzien van nieuwe onderdelen.

resonantie vanuit de versnellingsbak in de middentunnel

een een gevaarlijke situatie ontstond. Het draadeinde was

Hiervoor was het noodzakelijk om de motor met

waar te nemen. Ook was een knakgeluid hoorbaar als je

geheel verbogen in de gafel en stond veel te strak afgesteld.

versnellingsbak uit te bouwen.

met ingetrapte koppeling het gaspedaal bedient. Daarom de

Bij losnemen brak het draadeinde. Later zou blijken dat dit

versnellingspook en schakelas koppeling (onder het deksel

ook enorme slijtage heeft veroorzaakt aan de koppelingvork

achter de voorstoelen) uitgebouwd voor controle. De voorste

in de versnellingsbak. Ook de bodemdelen rondom de

nylon bus en lager bij de pook bleken inorde te zijn. Echter de

pedalenbox zijn ontroest en geconserveerd.

vorige reparateur heeft conische bussen in de nylon lagering

Verstralers in Horngrille
Proefopstelling
verstralers

van de schakelaskoppeling geslagen (!). Deze nylons hebben

ONDERSTEL

een ovaal gat om geluidoverdracht van versnellingsbak naar

Aan de voorzijde had de onderdelen van de stabilisator

schakelas te voorkomen. De schakelaskoppeling daarom

veel speling (slijtage) en maakte bijgeluiden. Deze zijn

vervangen. Tegelijk met deze werkzaamheden is ook het

gedemonteerd, gestraald en 2K gespoten en voorzien

defecte handgas gerepereerd, hiervan is de kunststof hevel

van nieuwe rubbers. De remschijven en blokken van

vervangen.

de vooras bleken ruim onder de minimale dikte te zijn
en dus vervangen. Kon meteen de remslang langs de
schokdemperpoot correct gepositioneerd worden.

De hoofdremcilinder lekt
remvloeistof, dus moet
vervangen worden. Door

Opbouw
achterwielophanging
(3 foto’s)

Motor
uitbouwen

de remvloeistof is er roest
ontstaan rondom dit onderdeel
Schakelaars
extra verlichting
monteren

en aan de binnenzijde, rondom
de pedalenbox. Omdat de
pedalenbox nog is voorzien van
de originele kunststof lagers

DASHBOARD

is het zaak deze te vervangen

Het dashboard was voorzien van een harde kunststof

door bronzen lagers. De oude

cover en was niet fraai. Gerard vroeg mij het dashboard

kunsstof lagers breken vroeger

te vernieuwen. Zodoende is het voorruit gedemonteerd

of later en geeft narigheid.

om het dashboard te kunnen vervangen. Ook de

Daarom de pedalenbox uit de

achterruitverwarming deed het niet. Hiervoor is bedrading

auto gehaald en deze gede- en

gerepareerd en het relais vervangen.

monteerd.

Hierna kon de complete achterwielophanging
De verknoeide schakelas
koppeling

Demontage
achterwielophanging

gedemonteerd worden, lagers uitbouwen, rubbers
demonteren en verwijderen. Vervolgens zijn deze
delen gestraald en in 2K zwart gspoten en voorzien
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van nieuwe rubbers. De torsiestaven weer aangebracht

de versnellingsbak gedemonteerd om alle componenten

en deze nauwkeurig met de veerplaten afgesteld.

te controleren. Hier blijken behoorlijk veel mankementen

Deze instellingen zijn groot belang op de asdruk

aanwezig te zijn. Er is ooit een nieuwer type, asymetrische

(gewichtverdeling van het voertuiggewicht over de vier

hundezahn gemonteerd terwijl de corresponderende

wielen)en beinvloed de voertuighoogte. Er wordt hier

schakelring van het oude symetrische type is, de schakelvork

gewerkt op een nauwkeurigheid van tienden van een

3-4 stond te strak afgesteld waardoor deze flink is

graad. De achterwiellagers zijn vervangen, de steunen

ingesleten. De schakelring 3-4 is flink blauw (heet) gelopen.

voor de handremkabel vervangen en twee remleidingen

De synchromeshringen zijn versleten. Het axiaal lager van

(roest). Nadat de motor met versnellingsbak etc. weer

de achteruit is vervormd (onjuiste montage) en de pignon

teruggeplaatst zijn, zullen met behulp van weegschalen

en price as lagers tonen diverse beschadigingen (pitting)

de asdrukken gemeten worden en het fine tunen van

in de lagerzittingen. Daarom zijn alle lagers en genoemde

onderstelafstelling kunnen plaatsvinden.

onderdelen vervangen.

KOPPELING EN VERSNELLINGSBAK
De motor lekte olie tussen de versnellingsbak en motor
(vliegwiel keerring), dus na het verwijderen van de

Oude situatie				

Less-cap				

KLEPPENTREIN
De motor heeft een grote onderhoudsbeurt gehad. Bij het

Asymetrische
hundezahn
			

kleppen stellen viel op dat de uitlaatklep van de vierde
cilinder een kortere steel heeft. Hierdoor is de stelbout

versnellingsbak en koppeling kon deze vervangen worden.

geheel ingedraaid met als gevolg dat er nauwelijks

De koppeling blijkt in slechte conditie te zijn, de drukgroep

schroefdraad beschikbaar is voor de borgmoer. Ook is de

en vliegwiel tonen vele haarscheurtjes.

krachtoverbrenging van tuimelaar op klepsteel minder
gunstig. Er is kennelijk ooit een niet originele uitlaatklep
met kortere steel gemonteerd. Dat los je niet zo maar
even op, want hiervoor zou je de cilinderkoppen moeten
demonteren…tenzij……? Een relatie kwam met een goede
tip. Bijvoorbeeld Alfa maakt gebruik van less-cap op de
klepsteel. Ja, het woord zegt het al. Afgestemd op de

Met less-cap				

maatvoering van de klepsteel monteer je een less-cap.
Dit opzet stuk verlengt de klepsteel en heb ik de lengte
merendeels kunnen compenseren. Voor de metingen heb ik
de tuimelaar en tuimelaar as gedemonteerd. Dit ging heel
moeizaam want de as bleek vervormd te zijn. Daarom ook
Ingesleten
schakelvork
3-4

Olielekkage vliegwielkeerring			

deze onderdelen vervangen.

KLEPPENDEKSELS
Metname de uitlaatkleppendeksel zijn vaak kromgetrokken.
Het materiaal is van magnesium en dikwijls worden zij te
vast aangedraaid waardoor het materiaal vervormd. Zo ook
in dit geval. Daarom zijn de kleppendeksels vervangen door

Controle kleplift				

nieuwere, sterkere uitvoeringen (turbo deksels).

Gedemonteerde versnellingsbak

HET VERVOLG
Binnenkort wordt de motor met versnellingsbak weer
teruggeplaatst in de auto, waarna het fine tunen van
onderstel en motor kan plaatsvinden. Daar kijk ik naar uit
en Gerard uiteraard ook!

Haarscheurtjes in vliegwiel en drukgroep
Daarom is besloten de koppeling te vernieuwen. Zoals
eerder gemeld was ook de koppelingsvork flink versleten (te
strak afgestelde koppeling). Op verzoek van Gerard is ook

Synchromesh
ringen

Tekst en foto-credits: Peter Broerse en Gerard Wigmans

Tuimelaar en asje				
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TUSSEN COUPÉ EN CABRIO:
DE GESCHIEDENIS VAN
DE 911 EN 912 TARGA

DEEL
1

Porsche introduceert in september 1965 de 911 Targa. Het is de
allereerste cabriolet met een vaste, veilige rolbeugel. De Targa heeft
een vouwdak dat eenvoudig is te verwijderen en een neerklapbare
achterruit van kunststof. Dankzij dit concept kun je genieten van open
rijden, terwijl je - als het middendeel is verwijderd of de achterruit is
neergeklapt - toch beschut zit. Met het Targa-concept geeft Porsche het
startsein voor een nieuwe rijervaring die door de jaren heen niet alleen
beschikbaar is voor alle 911-generaties, maar ook voor modellen zoals
de 914 of de Carrera GT.

DE TARGA FLORIO ALS NAAMGEVER
Met het nieuwe concept komt Porsche tegemoet aan nieuwe verhoogde veiligheidseisen voor open auto’s op de Amerikaanse
markt; even lijkt de cabrio in de VS zelfs te worden verboden. Porsche zoekt naar modelnamen die raakvlakken hebben met

VERSCHEIDENHEID AAN TARGA-MODELLEN

racecircuits waarop het merk succesvol is. Tijdens brainstormsessies valt de naam ‘Targa Florio’, de straatrace op Sicilië

De Targa is ook een vast onderdeel van de tweede generatie van de 911, de G-serie die Porsche in de late zomer van 1973

waarin Porsche sinds het midden van de jaren vijftig grote autosportsuccessen vierde. Tijdens een vergadering oppert

introduceert. De carrosserie van de 911 is aangepast en heeft nu harmonicabumpers om opnieuw aan nieuwe veiligheidseisen

verkoopmanager Harald Wagner om de auto simpelweg ‘Targa’ te noemen. Aldus geschiedt. Porsche patenteert het Targa-

van de VS te voldoen. De bumpers kunnen aanrijdingen tot een snelheid van 8 km/u opvangen zonder dat de carrosserie

concept in augustus 1965 en vanaf het najaar van 1966 wordt de Targa geleverd naast de coupéversies van de 911, 911S en 912.

beschadigt. Porsche verandert niets aan het technische ontwerp van het Targa-dak, maar past de looks van de Targa wel

In plaats van de opvouwbare kunststof achterruit zijn de Targa-modellen vanaf de late zomer van 1967 ook leverbaar met een

iets aan. De Targa-beugel, die tot dat moment is gemaakt van duurzaam, geborsteld roestvrij staal, is nu ook verkrijgbaar in

vaste, verwarmde achterruit van veiligheidsglas. De glazen ruit is vanaf modeljaar 1968 standaard en wordt tot 1993 vrijwel

matzwart. Zelfs na de introductie van de 911 SC Cabriolet in januari 1983 - de eerste cabrioversie van de 911 – blijft de Targa

ongewijzigd gebruikt.

gewoon leverbaar, ook nadat de productie van het G-model in 1989 stopt.
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DE 993 TARGA
De introductie van de vierde generatie van de 911, de 993, brengt in het najaar van 1993 een nieuw koetswerkdesign met
zich mee dat onder leiding van ‘onze’ chefdesigner Harm Lagaaij is ontworpen. In plaats van de karakteristieke torpedovoorschermen heeft de 993 nu voorschermen die platter en breder zijn, en ook de achterschermen zijn een stuk breder. De
techniek van de motor en het chassis is verder verfijnd. In november 1995 volgt weer een Targa-versie. Porsche past bij de 993
Targa een nieuw concept toe, waarbij de karakteristieke beugel is verdwenen. De nieuwe Targa heeft nu een dak van getint
hittewerend glas dat zich vanaf de voorruit tot de achterruit uitstrekt. Het grote glazen schuifdak is met een druk op een knop
te openen en schuift onder de achterruit naar binnen. Een ander kenmerk van deze Targa zijn de taps toelopende achterruiten.
Het nieuwe Targa-concept van de 993 combineert voor het eerst open rijplezier met de looks van de 911 Coupé met zijn
onmiskenbare daklijn.

DE 964 TARGA
Porsche introduceert in het najaar van 1988 de 964 Carrera 4,
de derde generatie van de iconische sportwagen uit StuttgartZuffenhausen. Porsche houdt vast aan het klassieke ontwerp van
de 911, maar ongeveer 85 procent van alle onderdelen - waaronder
de vierwielaandrijving - is nieuw. Het jaar daarop komt de
achterwielaangedreven 911 Carrera 2 op de markt. De modellen zijn
verkrijgbaar als Coupé, Cabriolet en Targa. De 911 Carrera 2 Targa en
911 Carrera 4 Targa hebben tot 1993 nog steeds de klassieke Targabeugel en het uitneembare dakdeel. Porsche bouwt in totaal 87.663
Targa’s van de eerste drie generaties van de 911.
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GESCHIEDENIS VAN DE 911 EN 912 TARGA

DE 996 TARGA – DE TARGA KRIJGT EEN ACHTERRUIT DIE IS TE OPENEN
Met de 996 Carrera presenteert Porsche in 1997 de vijfde generatie van de 911. Het model is volledig opnieuw ontworpen.
Het is de eerste 911 met een watergekoelde zescilinder-boxermotor. Naast een coupé- en cabrioletversie levert Porsche vanaf
december 2001 ook weer een Targa. Net als zijn voorganger heeft de 911 Targa een elektrisch bediend glazen dak, maar nu
met een oppervlakte van ruim 1,5 vierkante meter. Nooit eerder is een 911 met zoveel glas geleverd. De nieuwe Targa is ook
de eerste 911 met een achterruit die is te openen. Daardoor zijn koffers, tassen of andere bagage makkelijk in te laden. In de

NIEUWS

De KNAC is een club voor autoliefhebbers die plezier beleven aan autorijden. De KNAC wil in 2025 de grootste en meest invloedrijke club van autoliefhebbers zijn, om nu en in de toekomst, voor alle automobilisten en
autoliefhebbers, zoveel mogelijk kansen te bieden om duurzaam plezier te hebben in auto’s en autorijden en
met plezier kunnen reizen in heel Nederland en vanuit Nederland ook met plezier op reis kunnen in Europa.
De KNAC geniet van de vormgeving en techniek van vroeger en nu, en wil dat de auto als erfgoed zichtbaar
is, ook op de weg. De KNAC vindt autorijden een bron van plezier. De KNAC stimuleert het gevoel van
vrijheid van de autoliefhebber. De KNAC vindt het belangrijk dat er mooie veilige routes zijn, interessante
bestemmingen waarbij met de auto van een breed recreatief aanbod genoten kan worden.

bagageruimte achter de achterzittinkjes kun je tot 230 liter bagage kwijt.

Rij eens een rit uit de KNAC routebibliotheek

Westzaan. De dag begint om 9.30 uur met de ontvangst met koffie

Door de beper-

en gebak en een wandeling langs de autocollectie van The Gallery

kende maatre-

of Dreams. Daarna start een intensief programma dat de hele dag

gelen rond het

duurt. Vanwege dat intensieve progamma is er slechts plaats voor

coronavirus heeft

15 deelnemers. Inschrijven kost 90 euro en kan via de link op de

de KNAC ver-

KNAC website https://www.knac.nl/workshop-plaatwerken-bij-

schillende evene-

gallery-of-dreams/.

menten moeten
verplaatsen naar

Programma:

een latere datum. De voorjaarsrit is helaas helemaal

09.30 – 10.00 uur		

Ontvangst met koffie en gebak en bezichtiging

vervallen. Maar dat betekent niet dat uw klassieke of

10.00 – 10.15 uur 		

Inleiding, kennismaking en uitleg

hobby-auto binnen moet blijven met dit prachtige len-

10.15 – 11.15 uur 		

Theorie

teweer. De Wegenwacht adviseert één keer per week

11.15 – 12.30 uur 		

Praktijk

met uw auto te rijden, dus waarom zou u van de nood

12.30 – 13.15 uur 		

lunch

niet een deugd maken. De KNAC heeft op de website

13.15 – 14.30 uur 		

Theorie

een flinke routebibliotheek, waar u prachtige trajecten

14.30 – 16.15 uur 		

Praktijk

van een halve of hele dag kunt vinden om te rijden, in-

16.15 – 17.00 uur 		

Evaluatie met hapje en drankje

clusief de routebeschrijving. Trek er dus gerust op uit,
want veel wegen zijn nu lekker rustig. Maar ga niet

Steeds meer Europese landen open voor vakantie

allemaal tegelijk met Pasen op pad en vermijd drukke

Corona is in bijna alle Euro-

plaatsen. Hou tijdens een stop onderweg voldoende

pese landen over zijn hoogte-

afstand tot anderen (1,5 meter) en volg altijd de aan-

punt heen en de beperkende

wijzingen op die de overheden verstrekken. De routes

maatregelen worden nu snel

kunt u vinden op https://www.knac.nl/de-club/vrien-

opgeheven of aangepast. Bijna

denclubs/routebibliotheek/. Veel plezier tijdens uw

wekelijks zijn er versoepelingen

eigen voorjaarsrit!

en naar de meeste landen kun
je binnenkort alweer op vakantie.

Workshop plaatwerken bij Gallery of Dreams

WORDT VERVOLGD IN HET VOLGENDE NUMMER

Helaas is er weinig eenheid in Europa, deels omdat de EU geen

In het zojuist ver-

coördinerende rol op zich nam en ook omdat sommige landen veel

schenen KNAC

zwaarder zijn getroffen dan andere. Daarbij komt dat de verspreiding

magazine De

van het virus mede afhankelijk lijkt te zijn van de bevolkingsdicht-

Auto kondigen

heid van een gebied en de bereidheid van de bevolking om zich aan

we de workshop

de beperkende maatregelen te houden.

plaatwerken aan

In sommige zwaar getroffen landen leek een normaal vakantiesei-

bij The Gallery

zoen aanvankelijk ver weg, maar inmiddels zijn bijvoorbeeld Frank-

of Dreams op 20

rijk en Spanje van gedachten veranderd en zijn toeristen daar weer

juni. Net na het drukken van dit magazine werd het

welkom vanaf 15 juni. Ook in Italië worden de regels soepeler. Wel is

verbod op bijeenkomsten vanwege het coronavirus

het zo dat sommige landen zoals Griekenland en Denemarken niet

verlengd tot 1 september. Daardoor is de workshop

uit alle landen toeristen verwelkomen. Wat de actuele situatie per

plaatwerken verplaatst naar 19 september. Op die dag

land is, kan worden opgezocht op de website van de ANWB. Op de

verwelkomen Dirk Kuiper, voormalig eigenaar van

website van campingspecialist ACSI kunt bekijken in welk landen u

Bronvermelding: Porsche Nederland.

Kuiper & Zn Automobielrestauraties, en zijn vrouw

op dit moment al zou kunnen kamperen. Bovendien wordt ook op

Copyrights: Teksten en foto’s zijn eigendom van Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG en in licentie bij Pon Porsche Import.

Cora u in de Gallery of Dreams, J.J. Allanstraat 283 in

deze website een overzicht gegeven van de maatregelen per land.
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RICHARD ATTWOOD
80 JAAR

ONDER CONTRACT BIJ PORSCHE
Porsche nam Attwood twee jaar in dienst voor het World Sportscar
Championship later in 1969, en vanaf dat moment werd hij onder
contract gehouden als fabrieksrijder.

PORSCHE FELICITEERT DE AUTOSPORTLEGENDE RICHARD ATTWOOD
MET ZIJN 80STE VERJAARDAG.
Richard Attwood, een van de meest succesvolle autocoureurs van
Porsche AG, vierde op 4 april jl. zijn 80ste verjaardag. Vijftig jaar geleden
behaalde de Britse autocoureur Attwood samen met Hans Herrmann de
eerste eindzege voor Porsche tijdens de 24 uur van Le Mans.

Samen met Hans Herrmann reed Attwood in de
legendarische Porsche 917 KH met startnummer 23
Richard Attwood 6e Brands Hatch 1969

Na precies 4.607,81 kilometer of 343 ronden kwamen
Richard Attwood en Hans Herrmann als eerste

Hij reed in een Porsche 908/02 in het Wereldkampioenschap

over de finish in de legendarische Porsche 917 KH

voor Merken en werd samen met Vic Elford tweede in zowel

van Porsche Salzburg met startnummer 23. “In

Brands Hatch als Watkins Glen. In de seizoen finale op de Zeltweg

tegenstelling tot wat veel mensen denken, heb ik in

eindigde hij als derde met Brian Redman in de 917. Hoewel het

de 917 nooit getest. Ik reed in 1969 voor het eerst een

geen kampioenschapsrace was, waren de 9 uren van Kyalami in

917 in een kwalificatierace ”, blikt Attwood terug. “In

Zuid Afrika een vaste favoriet bij veel van de beste coureurs, omdat

1970 geloofde ik geen minuut dat we zelfs maar de

ze hierdoor in de zomer konden racen in het zuiden terwijl het

minste hoop hadden om te winnen.”

noordelijk halfrond de wintermaanden doorstond. Richard Attwood
behaalde samen met David Piper de overwinning in diens 917.

Richard Attwood viert samen met Hans Hermann de
eerste eindzege in Le Mans in 1970
Richard Attwood 1e Kyalami 1969 Porsche 917KH

HOE HET BEGON

Richard Attwood 1969

HET LAATSTE SEIZOEN: 1971

SEIZOEN 1970

1971 was het laatste actieve raceseizoen bij Porsche

Samen met Hans Herrmann nam hij deel aan de Nürburgring 1.000

voor Attwood. Niet veel mensen herinneren zich dat

Attwood ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor autosport

km in een Porsche 908/03 in 1970 - hij eindigde op de 2e plaats.

hij dat jaar op ’t nippertje z’n tweede overwinning op

- geïnspireerd door het autodealer schap van zijn ouders. Nadat hij

De eerste eindoverwinning in de belangrijkste uithoudingsrace ter

Le Mans mis liep, toen hij samen met Herbert Müller

met Triumph en BRM in de Formule Sport had geracet, kwam hij in

wereld, wordt beschouwd als een van de grootste racesuccessen van

tweede werd in de nummer 19 Gulf Porsche 917 KH.

1967 voor het eerst in aanraking met het merk Porsche. Samen met

de sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen. Op 14 juni 1970 behaalde

Dat was op maar twee ronden achterstand op de

William Bradley eindigde hij als tweede in de Zeltweg met een eigen

Porsche de eerste van in totaal 19 algemene overwinningen tijdens

winnaars Gijs van Lennep en Helmut Marko, ook in

Porsche 906 Carrera 6.

de 24 uur van Le Mans.

een Porsche 917.
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Attwood behaalde

“Elford startte in 1969 de race, hij deed een dubbele stint en daarna

datzelfde jaar wel samen

deed ik een dubbele stint. En na die dubbele stint was ik doof, totaal

met Pedro Rodriguez de

doof omdat de uitlaat aan weerszijden onder de deur uitstroomde. Ik

overwinning tijdens de

kreeg enorme nekpijn vanwege de enorme G-kracht van acceleratie,

1.000 kilometer race op

ik had nog nooit in zo’n auto gereden. Uiteindelijk liet ik mijn hoofd

de Österreichring in de

achter op het schot rusten. Ik had zo’n ongemak en dat was na de

Gulf Porsche 917. Richard

eerste twee uur en uiteindelijk brak de auto met nog drie uur te gaan.

Attwood stopte aan het

Ik kan je vertellen, ik was blij dat ik uit die auto stapte omdat ik nog

einde van het seizoen op

leefde. Het was echt een angstaanjagende auto. Het was een absoluut

31-jarige leeftijd met actief

feit dat toen ik uit de auto stapte het een opluchting was, het was de

autoracen. Zijn laatste

slechtste race-ervaring die ik ooit in mijn leven heb gehad.”

podiumplaats was in 1971
samen met Derek Bell in de

“De fabriek belde me in februari 1970 en ze zeiden met welke auto

917 KH tijdens de seizoen

ik naar Le Mans wilde? En ik zei, nou, een 917 zou handig zijn en

finale van het World

ze zeiden: nee serieus. Wat zou je leuk vinden? Dus ik zei dat ik een

Sportscar Championship in
Watkins Glen (3e plaats).

24 uur van Le Mans, 13-14 juni 1970: De # 23 Porsche
917 KH van Hans Herrmann en Richard Attwood
nadert Arnage Corner.

korte staart en de kleine motor wilde omdat de versnellingsbak in de
Richard Attwood 1971 Le Mans

INTERVIEW MET
RICHARD ATTWOOD
(GOODWOOD FESTIVAL JULI 2008)
De geschiedenis leert ons dat Richard Attwood en Hans Herrmann
Porsche hun eerste overwinning gaven in de 24 uur van Le Mans in
1970, toen de beroemde # 23 rood / witte Porsche 917 K de geblokte
vlag pakte. Maar het was niet zo eenvoudig als het op het eerste
gezicht lijkt, aangezien Attwood in de beginperiode niet enthousiast

24 uur van Le Mans, 14-15 juni 1969: Richard Attwood
geniet van een slok water na zijn stint - direct boven
Attwood’s helm in een rood Porsche-jack staat
Anatole Lapine, terwijl links van hem Hans Mezger
staat.

andere vier kapot was gegaan, dus ik wilde geen grote motor omdat

“Ik dacht dat we een betere kans zouden hebben

dat de versnellingsbak meer zou belasten. Maar in werkelijkheid

met de 4,5-liter motor, maar dat was achteraf een

hadden ze de versnellingsbak toch versterkt en dus in plaats van een

vergissing. Ik zeg nog steeds dat dat een fout van mij

bak met 5 versnellingen was het nu een bak met 4 versnellingen.

was, want ik nam de beslissing in februari, terwijl

Maar dat maakte de keuze van de versnellingsbak verhouding zo

in juni de nieuwe 5,0-liter gewoon motor kogelvrij

beperkt, dat we in de praktijk maar drie versnellingen hadden, omdat

was. Ik dacht dat dat misschien niet het geval zou

de eerste versnelling onbruikbaar was. Daarom waren we in de

zijn, maar dat was achteraf dus ongegrond. De motor

praktijk zo traag.”

was goed en de versnellingsbak versterkt, omdat het
nu een vier- in plaats van een vijfversnellingsbak
was. Omdat ze de individuele tandwielen van de

was over de 917. Hij pakt het verhaal op:

versnellingsbak breder en sterker hadden gemaakt,
verschrikkelijk zijn geweest, want op Spa regende

waren we achteraf veel beter af zijn geweest met een

het voor en tijdens de race, wat het rijden vrijwel

5,0-liter motor. Maar goed, de auto was perfect en hij

onmogelijk maakte.”

reed gewoon de race uit.”

24 uur van Le Mans, 13-14 juni 1970: De # 23 Porsche 917 KH van
Hans Herrmann (links met witte helm) en Richard Attwood (met
zilver / grijze helm) tijdens een pitstop.

Richard Attwood
ontspant in de
Drivers ‘Paddock na
een interview met
de auteur op het
Goodwood Festival of
Speed op 12 juli 2008.

“En het was gewoon een uitputtingsrace, grotendeels geregisseerd

24 uur van Le Mans, 13-14 juni 1970: De # 23 Porsche
917 KH van Hans Herrmann en Richard Attwood
spettert de start / finish recht op weg naar de
overwinning.

door fouten van de coureurs, want het was een extreem natte
race. Na 10 uur stonden we aan de leiding – wat op grond van de

“Brian [Redman] en Jo [Siffert] wilden niet met de auto rijden,
iedereen wilde eigenlijk niet met de 917 rijden omdat ze wisten dat
de auto niet klopte. Gerhard Mitter en Udo Schütz hadden eerder
dat jaar de eerste race op Spa [1.000 km] gereden en het moet

24 uur van Le Mans, 14-15 juni 1969: Richard Attwood
(witte helm) en Vic Elford (zilveren helm) bespreken
hun vooruitgang - ze zouden na 21 uur uitvallen in de
# 12 Porsche 917 LH Coupé.

werkelijke krachtsverhoudingen totaal belachelijk was – en van

“De auto was op een aantal vlakken eigenlijk gewoon

daaruit moesten we die voorsprong in de zenuwslopende regen tot

standaard, maar hij won omdat alle anderen fouten

het eind toe zien vast te houden. Het was een kwestie van geen

voortdurend maakten. We hebben de racer eigenlijk

fouten maken en onder die erbarmelijke omstandigheden met

niet gewonnen, alle anderen hebben de overwinning

volledige concentratie rijden. Dat was het moeilijke deel van de race.”

uit handen gegeven. Dat is wat er is gebeurd.”
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RICHARD ATTWOOD’S
BELANGRIJKSTE PORSCHE RACE
SUCCESSEN
1967
2e plaats 500 km Zeltweg, Porsche 906 Carrera 6
1969

BOEKBESPREKING

PORSCHE 904

7e plaats 12 hours Sebring, Porsche 908/02
2e plaats 6 hours Brands Hatch, Porsche 908/02
4e plaats 1.000 km Spa, Porsche 908 LH
4e plaats 1.000 km Nürburgring, Porsche 908/02
Ze wonnen voor het eerst Le Mans voor Porsche: Hans Herrmann
(links) en Richard Attwood (rechts) met op de voorgrond een
model van de winnende # 23 Porsche 917 KH

2e plaats 6 hours Watkins Glen, Porsche 908/02
3e plaats 1.000 km Österreichring, Porsche 917
1e plaats 9 hours Kyalami, Porsche 908/02
1970

DE NADAGEN VAN DE RACE CARRIÈRE

3e plaats 1.000 km Brands Hatch, Porsche 917 KH

De nu 80-jarige was echter nog niet helemaal klaar om volledig van

5e plaats Targa Florio, Porsche 908/03

zijn pensioen te genieten. In 1984 eindigde hij als 15e in Daytona in

9e plaats 1.000 km Spa, Porsche 908/02

een Porsche 928.

6e plaats 1.000 km Spa, Porsche 917 KH
2e plaats 1.000 km Nürburgring, Porsche 908/03
1e plaats 24 heures Le Mans, Porsche 917
3e plaats CanAm Watkins Glen, Porsche 917 KH
4e plaats 1.000 km Österreichring, Porsche 917 KH
1971
2e plaats 24 heures Le Mans, Porsche 917 KH
1e plaats 1.000 km Österreichring, Porsche 917 KH
3e plaats 6 hours Watkins Glen, Porsche 917 KH

De 904, volledige naam Porsche 904 Carrera GTS, was in
veel opzichten een bijzonder model voor Porsche. Door
het unieke ontwerp van Ferdinand Porsche werd de
sportwagen liefkozend “Butzi’s meesterwerk” genoemd
en wordt deze auto door velen nog steeds beschouwd
als een van de mooiste racewagens aller tijden. Na een
ontwikkelingsperiode van slechts zes maanden werd
de Porsche 904 in 1963 geïntroduceerd en klaar gezet

Auteur(s)

voor productie. Maar niet alleen dat maakte van deze

Festival of Speed Good Wood 2018

Tegenwoordig vergezelt Attwood het Porsche Museum nog steeds

Jürgen LEWANDOWSKI
& Stefan BOGNER

auto een innovatief model. Voor homologatie (het

Publicatie datum

2019

goedkeuringsproces) als raceauto werden ongeveer

EAN

9783667116765

Bronvermelding en

100 exemplaren van de Porsche 904 geregistreerd als

Soort

Books

fotoverantwoording:

wegvoertuigen en verkocht aan particuliere klanten. De

Opmerkingen

Ook verkrijgbaar in het Duits

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

vraag was zo groot dat de auto al snel een zeer exclusieve

Taal

Engels

Communications, Sustainability and Politics

zeldzaamheid werd. Het onderscheidende uiterlijk dat

Binding

Gebonden in houder

Porsche Museum

het Porsche-ontwerp kenmerkt en de combinatie van

Pagina’s

480

Astrid Böttinger

technische innovaties en lage productiekosten deden de

Afmetingen

267 x 292 x 50 mm

rest om de Porsche 904 een cultstatus te geven die tot

Gewicht

2.488

op allerlei race-evenementen en gerenommeerde klassieke auto
meetings over de hele wereld. Hij is onder andere te zien op het

Porsche Road & Race (interview met Richard Attwood)

op de dag van vandaag voortduurt. Met tekst van Jurgen

Prijs

129,95 euro

Festival of Speed in Goodwood, de jaarlijkse Porsche Sound Night en

Tekst: Glen Smale

Lewandowski en foto’s van Stefan Bogner, twee bewezen

Voorraad

Niet op voorraad, wel te bestellen

op diverse historische motorsportevenementen.

Foto’s: Porsche Werkfoto en Virtual Motorpix / Glen Smale

Porsche-kenners, ligt er een meesterwerk voor u klaar.
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APK-VRIJSTELLING BIJ 50 JAAR
EINDELIJK GOEDGEKEURD DOOR HET
PARLEMENT
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APK-vrijstelling bij 50 jaar, is gewoon het herstel van een in het
verleden gemaakte vergissing.

Goed onderhoud en weinig afkeuringen

De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de

De RDW houdt van de APK-keuringen bij welke problemen en

Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan voorzien

gebreken er spelen. Daarbij blijkt steeds dat mobiel erfgoed goed

van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK

wordt onderhouden en verreweg het minste aantal afkeuringen

verplicht en gelijk met die nieuwe APK-categorie werd besloten om

kent. In deze categorie zijn er wel relatief veel onterechte

alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK.

afkeuringen en opmerkingen. De keuring van het mobiel erfgoed
blijkt geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

Inlossen van een oude toezegging

Omdat de meeste eigenaren hun mobiel erfgoed al een lange

Met die vrijstelling wordt een ruim vijf jaar oude toezegging van de

reeks van jaren hebben, is onderhoud en restauratie eigenlijk geen

overheid eindelijk ingelost. Nu is de RDW aan zet om de vrijstelling

kostenpost maar veel meer een verantwoorde investering in deze

ook daadwerkelijk in te gaan voeren. Dus nog even een paar

voertuigen. Afschaffen van de APK-plicht zal in de praktijk niet of

een ALV te houden waarin door het bestuur

maanden geduld voordat alle voertuigen uit de ‘sixties’ en daarvoor

nauwelijks tot minder onderhoud leiden. Goed onderhoud is en

verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde

nooit meer op bezoek hoeven bij de APK-keurmeester. De FEHAC

blijft altijd noodzakelijk. Wie twijfelt kan natuurlijk altijd vrijwillig

beleid. Jaarverslag en jaarrekening zijn overigens

heeft zich al heel lang ingezet - en dat is nu eindelijk met succes

zijn historisch voertuig APK laten keuren.

al eerder aan de leden ter beschikking gesteld.

bekroond! - om dit resultaat te bereiken.

Goed onderhouden voertuigen met weinig
gereden kilometers
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.

De Algemene Periodieke Keuring APK voor personenauto’s

Op deze stukken zijn tot nu toe geen vragen en/

Hoe verder

of opmerkingen binnengekomen. Nu sprake is van

De FEHAC komt weer met een nieuwsbrief zodra we de

bijzondere omstandigheden, die de vergadering in de

ingangsdatum weten van de APK-vrijstelling voor voertuigen van 50

weg staan, doet het bestuur een beroep op artikel 8

jaar en ouder.

lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, om deze

en bestelwagens is in 1985 ingevoerd. Op 1-1-2008 werden
uitzonderingen voor oldtimers van kracht. 30 jaar en ouder hoefde
nog maar eens in de twee jaar naar de keuring. Alle historische

ALV te verplaatsen en te combineren met de ALV van

BESTUUR MEDEDELINGEN

voertuigen met een Datum Eerste Toelating DET voor 1-1-1960

het najaar 2020. Dat zal een datum in oktober zijn.
(Artikel 8.2 Burgerlijk Wetboek: een tussen hen
krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen

werden helemaal vrijgesteld van een APK. De voornaamste reden

In deze bestuur mededelingen de volgende onderwerpen:

of besluit geldende regel is niet van toepassing

voor de APK-vrijstelling was dat historische voertuigen toen ook al

1. Uitstel FEHAC Algemene Ledenvergadering (ALV) voorjaar 2020

voor zover dit in de gegeven omstandigheden

liefhebbersvoertuigen waren, die uitstekend werden onderhouden

2.	Inschrijven nieuwe leden (na akkoord commissie JUZA) per 1

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

en waar maar weinig mee werd gereden. Bovendien ontbrak het
de APK-keurmeesters doorgaans aan gedegen kennis over de hele
oude voertuigen. Die redenen voor vrijstelling staan nu in 2020 nog

juli 2020
FEHAC

Nieuwe FEHAC-leden
Omdat ook de presentatie van nieuwe leden geen

recht overeind.

APK-vrijstelling voor 50+ voertuigen
rechtzetten van vergissing in het verleden

onaanvaardbaar zou zijn.)

3.	Oproep voor functies in het bestuur en commissies van de

Uitstel voorjaars ALV 2020

doorgang kon vinden stelt het bestuur voor deze het

De voorjaarsvergadering 2020 stond op de kalender voor 6 mei

lidmaatschap per 1 juli 2020 toe te kennen, tenzij

jl, met onder andere behandeling van het jaarverslag en de

er vanuit de leden voor die datum zwaarwegende

De wetgever heeft destijds per abuis het jaartal 1960 als vaste

jaarrekening 2019 en de bestuurssamenstelling. Ook het voorstellen

bezwaren komen om de aanvraag aan te houden tot

datum in de APK regelgeving opgenomen. Sinds de invoering

van nieuwe leden was een belangrijk onderdeel van de agenda. Door

de eerstkomende ALV.

van de vrijstelling in 2008 is de APK-vrij-grens steeds verder

de coronacrisis was de FEHAC genoodzaakt om een nieuwe datum

Het gaat daarbij om de volgende nieuwe leden,

in het verleden komen te liggen, waardoor nu een voertuig pas

te kiezen in juni.

waarvan de aanvragen inmiddels juridische

bij 60 jaar oud APK-vrij is. Wat er straks gaat gebeuren met de

goedkeuring hebben gekregen:
De verruiming van de maatregelen per 1 juni jl. blijkt niet voldoende

1. Volvo 480 Register

mogelijkheden te bieden om een ALV te houden, gezien de vereiste

2. Volkswagen K 70 Club

ruimte en de voorschriften die gelden voor bijeenkomsten van

3. Triumph Spitfire Club

grotere groepen. Daaruit volgt de conclusie dat we voor 1 september

4. MB W 201 / C-Klasse Club Nederland

2020 geen mogelijkheid zien om een ALV bijeen te roepen die aan

5.	Internationale Veteraan Automobielen Club

de coronaregels voldoet.

(IVAC)
6. Gay Classic Car Club (GCCC)

Dit betekent dat de FEHAC niet kan voldoen aan de statutaire

7. Fiat Barchetta Club Nederland

verplichting binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

8. Brommerclub ‘De Stofwolk’
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Vanzelfsprekend zullen deze clubs bij de eerstkomende gelegenheid

• Communicatie

de mogelijkheid krijgen zich aan u voor te stellen en het traditionele

• Cultureel Erfgoed en NRME (WCE)

warme welkom te ervaren op onze ALV. Op de website zal de
nodige informatie van de nieuwe leden worden opgenomen. Op of

Een overzicht van de functieprofielen vindt u hier.

omstreeks 1 juli 2020 zullen zij bevestiging van het lidmaatschap,

Voor een aantal beschikbare posities hebben zich

het bijbehorende informatiepakket en de FEHAC-vlag ontvangen.

al kandidaten gemeld. Bent u geïnteresseerd, uw
kandidatuur moet uiterlijk zeven dagen vóór de

Oproep vrijwilligers voor bestuur en
commissies

algemene ledenvergadering bij het bestuur kenbaar
zijn gemaakt.

Voor het dagelijks bestuur en verschillende commissies is de
FEHAC op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, met hart voor

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij zich

mobiel erfgoed, die op de eerstvolgende ALV beschikbaar zijn om

actief willen inzetten voor de FEHAC doelstellingen

voorgedragen en benoemd te worden.

(https://www.fehac.nl/oprichting-en-doelstelling/)
en dat zij het mobiel erfgoed een warm hart

De FEHAC heeft momenteel een aantal vacatures. Die zijn voor

toedragen. De tijdinzet wisselt per functie, maar

een deel ontstaan doordat de benoemingstermijn van het zittende

spitst zich voor de meeste functies toe op de

bestuurs- of commissielid is verstreken, en deels omdat de FEHAC

avonduren en in het weekend. Van de kandidaten

haar activiteiten wil uitbreiden of intensiveren. De FEHAC roept

voor de functie van bestuurslid wordt ook verwacht

kandidaten op om zich beschikbaar te stellen voor deze zeer

dat zij ook gedurende een aantal uren overdag en

interessante posities. Het gaat om de volgende functies:

door de week beschikbaar zijn.

Bestuursleden:

Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures?

• voorzitter FEHAC

Meld u dan aan via secretariaat@fehac.nl.

•	vicevoorzitter/bestuurslid Public Affairs (PA) FEHAC (herkiesbaar)

Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met 085- 303 46 51
(secretariaat).

Commissieleden:
• Trade & Skills (T&S)

Met vriendelijke groet, namens het FEHAC bestuur,

• Personenauto’s (CPA) (tevens commissie voorzitter)

Jannes Buiter, secretaris

Theo van Rijn

S P E C I A L I S T I N P O R S C H E S C H A D E S & R E S TA U R AT I E C L A S S I C S

Met passie voor het oude ambacht word uw Porsche in eigen
beheer op een vertrouwde manier hersteld / gerestaureerd.

www.theovanrijn.nl

theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade

06-12459693

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

Keep it original.

Wat u ook rijdt, bij de KNAC
zit u altijd goed

De klassieke 911 & 912.

Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te
bieden voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt.
En kunt u blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid
vanaf slechts € 47,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.
Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

www.knac.nl

VERZEKEREN
& PECHHULP

BELANGENBEHARTIGING

ledenservice@knac.nl

070 383 16 12

EVENEMENTEN

Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan het officiële Porsche Centrum?
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 het Porsche Centrum van uw keuze.
Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl/classic

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.

