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VAN DE VOORZITTER

DE ZOMERVAKANTIE IS SPIJTIG GENOEG WEER VOORBIJ, HET
NORMALE LEVEN IS WEER BEGONNEN. IK BEN NET TERUG VAN EEN
REIS VAN RUIM TWEE WEKEN IN ZUID-FRANKRIJK, HEERLIJK.

O

Het ultieme clubhuis.
Het ultieme clubhuis.

p de heenreis hebben we

zien groeien. Met name in Engeland,

hiervoor aan te melden. Mocht u zich

overnacht in een hotel in

Frankrijk en de Verenigde Staten. Het

nog niet hebben aangemeld, dit kunt u

Mulsanne, direct aan de bekende

fenomeen “Luftgekuhlt”, wat is over

doen op www.porscheclubnews.com.

bocht aan het einde van de Mulsanne

komen waaien uit Californië, heeft mijn

Het is echt de moeite waard!

straight. Daarnaast voor het eerst een

aandacht getrokken. Een paar maanden

Qua club is er erg veel aandacht

bezoek gebracht aan de historische

geleden werd de eerste Europese editie

uitgegaan naar het opzetten van onze

binnenstad van Le Mans. Normaliter

van dit evenement gehouden op een

privacyverklaring en het daarbij gelijk

ben ik hier alleen voor de Le Mans

oude luchtmachtbasis in de buurt van

aanpassen van ons huishoudelijk

Classic. De editie van juli dit jaar, was

Oxford. Niet zomaar een paar oudere

reglement, wat zeker een update kon

weer een geweldig evenement. U vindt

luchtgekoelde Porsches, maar zeer

gebruiken. Bij het uitkomen van dit

in dit clubblad een verslag van dit

bijzondere modellen. Een originele

clubblad zult u de concepten al hebben

fantastische weekend. Tijdens onze

911R, een paar 550 RS’en, meerdere

ontvangen en zullen we wellicht al

tussenstop in Le Mans gedurende onze

904 GTS’en en verscheidene “period”

hebben gestemd tijdens de Herfstrit.

vakantie, ben ik op bezoek geweest bij

RSR’s. Dit concept wordt verder

Het gaat erom dat U als clublid weet

een unieke overnachtingslocatie, waar

uitgebreid, met een volgende editie in

wat wij met uw data doen, hoe wij de

we wellicht in 2020 gebruik van gaan

München later deze maand. Mocht dit

data bewaren, wie er toegang heeft en

maken. Het belooft wat bijzonders

een blijvend evenement blijken, dan is

hoe U controle kunt houden over deze

te worden voor de 10e editie van dit

het wellicht leuk om het evenement als

data.

evenement.

club een keer te bezoeken.

Enfin, de herfst nadert en al snel gaan

Met in totaal ca. 5.200 km onder de

Ook hebben we als bestuur,

we weer richting het winterseizoen.

wielen op de Franse wegen, valt op

vertegenwoordigd door onze redacteur

We hebben nog een technische dag

dat een groot gedeelte van het Franse

en mijzelf, wederom de Classic Round

op de kalender voor dit jaar, die erg

wagenpark redelijk op leeftijd is. Dit

Table meeting bezocht in augustus.

interessant belooft te worden. Verderop

dan met name in de wat landelijkere

Deze door Porsche Community

in dit clubblad kunt u lezen welke

gebieden. Renault 4 en 5 zie je nog

management georganiseerde meeting

evenementen we voor volgend jaar op

regelmatig. Veel oudere Peugeot en

is altijd gelijktijdig met de Oldtimer

de kalender hebben gezet. Genoeg te

Citroën diesels uit de eind jaren 80

Grand Prix op de Nürburgring. De

doen qua voorbereidingen tijdens het

/ begin jaren 90, worden daar nog

meeting zelf is altijd een goede

winterseizoen. En natuurlijk de tijd om

gewoon als dagelijks vervoer gebruikt.

gelegenheid om te netwerken met

onze Porsches weer klaar te maken

Dat zou hier in Nederland niet meer

bestuursleden van andere Europese

voor een geweldig nieuw seizoen…..

kunnen.

classic clubs en om up-to-date te

We hebben dit jaar weer een aantal

blijven van alles wat er speelt binnen de

Hessel Roukema

nieuwe klassieke auto en Porsche

Porsche club community.

Voorzitter

only evenementen zien ontstaan of

Naast een vernieuwde tekst font in het
clublogo en website, kwam “Porsche
Club News” ook ter sprake. Het blijkt
dat er nog steeds relatief weinig leden
zich hebben aangemeld op deze
website, waar alle updates omtrent de
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club community, Porsche nieuwtjes
en evenementen wordt gemeld. Alle
clubs werden gevraagd om nogmaals
hun leden te informeren over dit
online magazine en te vragen om zich
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

MET DE HERFST IN AANTOCHT KIJKT DE CLUB TERUG OP EEN
SCHITTERENDE PORSCHE ZOMER MET DIVERSE BINNEN- EN
BUITENLANDSE EVENEMENTEN EN RITTEN.

I

nmiddels zit het seizoen er bijna op, we staan in de startblokken

redacteur Henk Schotanus van de Porsche 356 Club

voor de Ardennenrit en op 7 oktober as. staat de herfstrit op de

was zo vriendelijk me een door hemzelf vertaald

rol. Ergens in de loop van november volgt dan nog de technische

en bewerkt artikel over Erich Sprenger, Porsche’s

dag. En als u dit najaar nog een gaatje in de agenda heeft, overweeg

onvolprezen grafisch ontwerper, toe te sturen. En

dan een bezoek aan de expositie over 70 jaar Porsche in het

Porsche Centrum Leusden berichtte ons dat men

Porsche Museum in Stuttgart Zuffenhausen. De in dit magazine

vanaf deze zomer is toegetreden tot het selecte clubje

overgenomen reportage geeft een inkijkje in wat daar allemaal voor

van officiële Porsche Classic Partners. Voorwaar geen

moois en bijzonders te zien is.

eenvoudige opgave zoals te lezen valt.

De 911 SC heeft tussen de bedrijven door een paar weken

Verder zijn er (foto)verslagen van het Concours

bij Peter Broerse Classics gelogeerd vanwege een defecte

d’Elegance op Het Loo eind juni, vanzelfsprekend het

nokkenaskettingspanner. De spanners van de 911’jes tot en met de

tweejaarlijkse mega-event Le Mans Classic begin juli

SC modellen willen nogal ‘ns de pijp aan Maarten geven, wat bij

inclusief de technische inspectie in de aanloop daar

nader onderzoek hier ook het geval was. Dit manifesteerde zich

naartoe op 23 jun, de Enstall Classics half juli, de
Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring half augustus
en tot slot de Historic Grand Prix op Zandvoort eind

DE 911 SC HEEFT TUSSEN DE BEDRIJVEN
DOOR EEN PAAR WEKEN BIJ PETER BROERSE
CLASSICS GELOGEERD VANWEGE EEN
DEFECTE NOKKENASKETTINGSPANNER.

augustus.
Tot slot is er ed evenementenkalender met alvast
een doorkijkje naar de voor 2019 geplande ritten en
evenementen en zijn er de vaste rubrieken waaronder
de boekbespreking, de nieuwe leden en het FEHACen KNAC nieuws.
Ik wens u veel leesplezier toe en hopelijk tot ziens op

af en toe als een ratelend geluid bij de koude start, als de auto een

de traditionele herfstrit op 7 oktober as.

tijdje had stilgestaan. Een van de kettingen klapperde dan een paar
seconden tegen de geleiders en in de tunnel, waarna de defecte

Marc Bezem

spanner als het ware weer “tot leven kwam”. Modificeren met de

redacteur – webmaster

spanners op oliedruk van een 3.2 Carrera was Peters devies. Een
operatie die met succes werd uitgevoerd, gelukkig zonder dat de
motor hoefde te worden uitgebouwd. En passant werd tegelijk ook
het remsysteem van de auto van voor tot achter aangepakt en werd
de gloednieuwe brandblusser in de cabine gemonteerd. De auto was
daags voor het vertrek naar Le Mans klaar en reed (en rijdt) weer als
’t spreekwoordelijke zonnetje.
Goed, deze zomeruitgave van uw clubmagazine dan. Kersvers
clublid Leo Mertens gaf gehoor aan mijn oproep aan de leden
in het vorig clubmagazine en treedt met zijn mooie auto’s op
in de rubriek “Even voorstellen”. Hakse Straatsma verrichte de
afgelopen tijd veldwerk voor zijn artikel-in-de-maak over de
gemeenschappelijke roots van een aantal speciale auto’s op basis
van de Porsche 911. In dat kader bezocht hij onder meer het Duitse
Porsche restauratiebedrijf Early911S in Wuppertal, waar de club
ook al ‘ns te gast was. Dat bezoek alleen al gaf voldoende inspiratie
voor een apart artikel, wat in deze uitgave gepubliceerd is. Collega
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WIJ ONTWIKKELEN DIGITAL
EXPERIENCES DIE EEN GLIMLACH
OP JE GEZICHT TOVEREN!
www.schaapontwerpers.nl

8

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

COLOFON

WAAR WE ALS EVENEMENTENCOMMISSIE NOG UITKIJKEN
NAAR DE LAATSTE ACTIVITEITEN VAN 2018, ZIJN WE OOK AL
WEER VOLOP BEZIG MET 2019.

9

VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
06 – 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl

M

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

aar eerst hebben we op 7 oktober nog de
Herfstrit in Het Gooi, welke dit keer is

uitgezet door onze nieuwe leden Lex en Melissa
Knape. Zij hebben bij andere verenigingen ook ritten

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

gereden en uitgezet, dus dat gaat vast een leuke en
vooral gezellige rit door een mooi stukje Nederland
worden.
Op 3 november hebben we een technische dag, dit
keer bij Jan de Haan in Abcoude. Deze dag staat
in het teken van de motor en versnellingsbak van

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

de 912 modellen. Omdat deze technische delen
wezenlijk verschillen van die van de 911, hebben we
in overleg met Jan besloten om deze dag specifiek
voor onze 912 clubleden te organiseren. In het
voorjaar van 2019 gaan we hetzelfde doen, maar dan

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

specifiek voor de 911.

IN DE MEIVAKANTIE WILLEN
WE EEN MILLE MIGLIA TRIBUTE
ORGANISEREN WAARIN WE EEN
DEEL VAN DE (OUDE) ROUTES
RIJDEN EN GENIETEN VAN LA
DOLCE VITA.

Dennis Gronert

weekend Schwarzwald in het wellness hotel waar we op de
terugrit vanuit onze Zwitserland-Italie rit ook hebben overnacht.
In de meivakantie willen we een Mille Miglia Tribute organiseren

In 2019 gaan we waarschijnlijk een gecombineerde

waarin we een deel van de (oude) routes rijden en genieten

rit rijden met de 356 club en zijn we bezig om

van La Dolce Vita. Daarin proberen we zowel de rust te bieden

een rijvaardigheidstraining in elkaar te draaien

door alleen om de dag te rijden en mogelijkheid te bieden voor

afgestemd op onze auto’s. Porsche organiseert ook

ontspanning maar daarnaast ook voor de rijders onder ons steeds

deze trainingen, maar die lopen vaak in de papieren.

een stevige rij dag uit te zetten om de auto’s eens flink op hun

We hopen dat we jullie een mooi voorstel kunnen

donder te geven...

doen. Naast deze en de gebruikelijke evenementen

Al met al weer een leuke programmering. Mochten er tochten zijn

zoals de nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering,

die jullie graag zou willen zien, rijden of organiseren horen we

paas- en herfstrit gaan we proberen een aantal

graag van jullie.

goed bezochte en door leden opnieuw gewenste
evenementen te bezoeken, zoals Goodwood Revival

De evenementencommissie

en Schloss Dyck. Daarnaast denken we aan een

Patrick de Wit

ONTWERP
SchaapOntwerpers
030 - 276 91 67
www.schaapontwerpers.nl
DRUK
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76
martijn@waddinxveen.multicopy.nl
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden € 70,00
Contributie voor aspirant-leden € 51,50
Na 1 augustus € 40,00
Inschrijfgeld eenmalig € 22,75
Begunstigers € 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl
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: LEO MERTENS
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Naam: Leo - L.L.J.M.- Mertens

onder de rook van Rotterdam, na een goede tip van iemand uit de

Leeftijd: 69

Porsche 356 Club, waar ik inmiddels aspirant-lid van geworden

Burgerlijke staat: Gehuwd met Connie; twee dochters en
zeven kleinkinderen

was. Inmiddels zijn we ruim 5 jaar met veel plezier lid van deze

Werk: Zelfstandig ondernemer; gepensioneerd fusie- en
overnamespecialist

Toch was het plaatje nog niet af; je leert een merk waarderen

Hobby: Auto’s, motoren, reizen, golf, skien

groot interesse in de opvolger van de 356; de 911 of 912 en wel het

Auto’s: Porsche 356 C Cabrio uit 1963, Porsche 911T
Targa uit 1968, Porsche Panamera 3.0 TDI,

F-model. Lang ben ik op zoek geweest naar een geschikte 911 of

Verder nog een BMW R50/2 motorrijwiel uit 1968

of er een 6 of 4 cilindermotor in lag; het iconische model; daar

vereniging en hebben er dierbare vrienden gemaakt.
en mèt deze waardering ontstond de afgelopen jaren bij mij een

912, waarbij het me -op mijn leeftijd- niet zoveel meer uitmaakte
ging het mij om. Ook hier weer een zoektocht via Limburg,

afscheid te moeten nemen van een warm nest; onze
Harley Davidson club “H.O.G Nederland”.
Dus ik ging op zoek naar een passend alternatief;
eind jaren tachtig, nog vóór onze motorperiode,
waren we enthousiaste oldtimerrijders en
clubleden; er stond een Triumph TR2 en een MG-A
in de garage. Met dat in gedachten en mijn nieuwe
mobiele liefde de Porsche, ging ik mij verdiepen
in klassieke Porsches en kwam uit bij de ‘356.
Het heeft zeker twee jaar geduurd voor ik een
geschikt exemplaar gevonden had; een zoektocht

IN DIEZELFDE TIJD WAREN MIJN VROUW
EN IK GENOODZAAKT EEN ANDERE PASSIE
VAN ONS AAN DE WILGEN TE HANGEN:
HET MOTORRIJDEN. WE REDEN BEIDEN
HARLEY EN DOORKRUISTEN VANAF MIDDEN
JAREN NEGENTIG HEEL EUROPA MET DEZE
MACHINES.

die mij leidde van Maastricht via Brummen naar

EVEN VOORSTELLEN

LEO MERTENS
Tijdens de zomervakanties had ik contact met Marc Bezem, webmaster en
redacteur van dit mooie blad, en we waren beiden van mening, dat de meest
effectieve weg om je als nieuw lid voor te stellen aan de clubleden via de
rubriek “even voorstellen” loopt. Bij deze dus……

Mijn fascinatie voor Porsche is eigenlijk nog niet eens zo heel

zonder onderweg tanken het reisdoel kon bereiken,

lang geleden ontstaan en verliep waarschijnlijk anders dan men

verruilde ik begin 2012 mijn X5 voor deze werkelijk

zou verwachten; na 35 jaar BMW was ik aan iets anders toe en

sublieme Porsche. In diezelfde tijd waren mijn

juist in die tijd las ik een artikel over een nieuwe diesel die op de

vrouw en ik genoodzaakt een andere passie van ons

markt kwam en sportieve prestaties combineerde met onverwacht

aan de wilgen te hangen: het motorrijden. We reden

zuinig gedrag: de Porsche Panamera Diesel.

beiden Harley en doorkruisten vanaf midden jaren

Omdat wij een deel van het jaar in het buitenland verblijven;

negentig heel Europa met deze machines. Met de

behoorlijk wat kilometers maken en ik een auto zocht waarmee ik

verkoop van deze motoren realiseerden we ons ook

Hilversum,; van Hannover naar Stuttgart en

Brabant, Overijssel, Zeeland, naar Zuid-Holland en uiteindelijk

uiteindelijk vond ik mijn 356 C Cabrio eind 2013

vond ik eind vorig jaar nota bene in mijn eigen woonplaats via

11
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EVENEMENTENKALENDER 2018
2018

7 oktober

Bilthoven

3 november

Abcoude

Nieuwjaarsreceptie

13 januari 2019

ntb.

Jaarvergadering

10 maart 2019

ntb.

april 2019

Mijdrecht

27 april t/m 5 mei 2019

Brescia (I)

ntb.

ntb.

ntb.

Stuttgart (D)

13 t/m 15 september 2019

Goodwood (GB)

eind september 2019

ntb.

Herfstrit

Technische dag 912 (Jan de Haan)
2019

ntb.

Bergeijk

april 2019

Mijdrecht

22 april 2019

ntb.

mei / juni 2019

ntb.

mei / juni 2019

Zwarte Woud (D)

juli / augustus 2019

ntb.

ntb.

ntb.

oktober 2019

ntb.

november 2019

ntb.

Interclassic

10 t/m 13 januari 2019

MECC-Maastricht

Techno Classica

10 t/m 14 april 2019

Essen

ntb.

Spa (B)

ntb.

Circuit Zandvoort

ntb.

Boxtel

SWAP meeting met 356 club (optie)
Technische dag 911 (Peter Broerse)

Technische inspectie (tbv. Mille Miglia)
Paasrit

Mille Miglia Tribute
Cars & Coffee

Kofferbakverkoop (ipv. SWAP meeting)
Schwarzwald tour

Fabrieksbezoek Stuttgart

Schloss Dyck of Pitch & Putt weekend
jaar slechts spaarzaam meegedaan

LANGS DEZE WEG NOGMAALS MIJN DANK VOORAL
AAN ALBERT VOS TIJDENS DE AANSCHAF VAN MIJN
PORSCHE VOOR DE WAARDEVOLLE ADVIEZEN.

aan clubactiviteiten, ofschoon begin
van het jaar de SWAP-meeting te
Bergeyck en niet te vergeten in juni
op Zandvoort de Porsche Days 2018
ter gelegenheid van het 70-jarig

Goodwood Revival

Rijtraining Dolf Dekking / Patrick Stam
Cars & Coffee
Herfstrit

Technische dag

bestaan. Uiteraard was ik zeer trots
dat mijn 911 gevraagd was mee te
een oud-medewerker van “Jos de

Begin vorig jaar ben ik aspirant

doen in de line-up als nummer 20 van

Bock Porsche Specialisten” zaliger,

lid geworden van de 911/912 Club

de 70 geselecteerde Porsches en het

vlakbij mijn 911 T Targa uit 1968.

Nederland, mede in de hoop op

predicaat kreeg van zeer zeldzame

Het gaat om een Sportomatic en

hulp bij mijn zoektocht naar een

uitvoering in deze configuratie.

ofschoon onder Porsche puristen

geschikte 911/912. En dit is niet

Mijn vrouw Connie en ik hopen op

vroeger wel eens de neus werd

voor niets geweest; langs deze weg

een warm en langdurig lidmaatschap

opgehaald voor deze uitvoering, moet

nogmaals mijn dank vooral aan

van de 911/912 club met veel nieuwe

ik zeggen dat het heerlijk rijdt! Het

Albert Vos tijdens de aanschaf van

vrienden en bekenden.

is feitelijk een halfautomaat; je moet

mijn Porsche voor de waardevolle

dus wel degelijk schakelen, alleen

adviezen. En toen de auto er

heeft hij geen koppelingspedaal,

eenmaal stond heeft hij mijn keuze

zodra je je hand op de schakelpook

nogmaals kunnen bevestigen door

legt ontkoppelt hij via een

een klinkend taxatierapport voor deze

microschakelaar.

auto neer te leggen. We hebben dit

Tot ziens, Leo Mertens.

Externe evenementen
Capital Cars & Classics
Mille Miglia
SPA Classic

Oldtimer Grand Prix
Historic Grand Prix
Puur Porsche

Classic Park Porsche
NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!

16 t/m 17 maart 2019

Amsterdam

13 t/m 19 mei 2019

Brescia (I)

ntb.

Nürburgring (D)

ntb.

Eindhoven
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CONCOURS
D’ELEGANCE
HET LOO
Vanaf de eerste editie in 1999 heeft het Concours
d’Élégance Paleis Het Loo zichzelf één doel gesteld: de
mooiste auto’s laten zien die er te vinden zijn.
Na een bezoek aan de 2018 editie dit weekend kunnen we
vaststellen dat men daar opnieuw in is geslaagd.

De auto viel tussen al dat moois
bepaald niet uit de toon. Integendeel!
Naast het concours gaven diverse
importeurs acte de préséance met
hun nieuwste modellen en werden
verder een veelheid aan klassieke
auto’s en youngtimers tentoongesteld.
Onder meer Porsche Classic Center
Gelderland pakte ook deze keer groots
uit. Tijdens de traditionele sprint kwam
een hele vloot aan fraaie vooroorlogse
klassiekers in actie. Erg veel bekijks
trok de (eigenbouw) Bentley Merlin
met 27 liter Spitfire motor met 900 (!)
pk. Dat leverde een oorverdovend en
indrukwekkend schouwspel op. Op de
Royal Fair verder tientallen kraampjes
met uiteenlopende artikelen, van
mode en sieraden tot kunst. En een

Gelijk eerdere edities werden we ook

paleis naar verwachting tot medio

kleurrijk en smakelijk aanbod van

deze keer bij aankomst allerhartelijkst

2021 duurt, zal dit ook de komende

diverse foodtrucks om het verblijf te

welkom geheten door clublid Bert

editie(s) het geval zijn. Bepaald geen

veraangenamen. Clublid Frans Dusol

Klunder, die zich al sinds jaar en dag

slecht vooruitzicht want de sfeer en

en ondergetekende hebben genoten van

inzet voor dit evenement En net als

entourage op deze prachtlocatie was

dit perfect georganiseerd evenement

andere jaren vormde het Internationale

werkelijk fenomenaal. Tussen de

waarbij de weergoden de organisatie

Concours het letterlijk glanzend

tentoongestelde auto’s ook de 1965’er

deze keer meer dan goed gezind waren.

middelpunt. Vanwege de verbouwing

Porsche 911 van clublid Ruud Visser.

Op naar de volgende editie!

van het paleis werd ‘t Concours dit

Eén van de oudste en origineelste

jaar gehouden op het Stallenplein.

Porsches binnen de club en inmiddels

Marc Bezem

Aangezien de verbouwing van het

al meer dan 50 jaar in de familie.

redacteur - webmaster
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TECHNISCHE CLUBMEETING

TECHNISCHE
INSPECTIE
LE MANS
CLASSIC
In juli staan twee buitenlandse ritten op de agenda,
Le Mans Classic in Frankrijk en de Ennstal Rally in
Oostenrijk. Om deze ritten veilig en zorgeloos te kunnen
maken, is een goede conditie van de auto noodzakelijk.
De club organiseert de laatste jaren in de aanloop naar dit
soort verre buitenlandse ritten, steevast een technische
inspectie.

TECHNISCHE CLUBMEETING

O

ok deze keer stelde clublid

detail te bekijken, vooral ook vanaf de

Overigens bleef de auto van uw re-

aanzet geven om de auto aan de hand

Peter Broerse zijn werkplaats

onderzijde. Uiteraard gaf Peter uitleg

dacteur – webmaster nog wat langer

van een vooraf uitgestippeld plan van

en expertise ter beschikking om een

over de verschillende componenten en

bij Peter “logeren” vanwege een van

aanpak stapsgewijs in betere conditie

aantal auto’s aan een uitgebreide

het functioneren hiervan en werden

disfunctioneren verdachte nokkenas-

te brengen. Hiermee worden in de visie

inspectie te onderwerpen. Peter doet

vele vragen beantwoord. Per auto werd

kettingspanner. Dit manifesteerde zich

van Peter de kosten gespreid, blijft het

dit in de regel samen met Albert

ongeveer 3 kwartier uitgetrokken en

de laatste tijd bij de koude start, als

overzichtelijk en houdt de eigenaar de

Vos – ze vormen samen de techni-

bijna alle eigenaren gingen met een

de auto een tijdje stil had gestaan. De

mogelijkheid om het zomerseizoen te

sche commissie van de club – maar

kort (of wat langer) “boodschappen-

spanners van de 911’jes tot en met de

kunnen rijden. Voor inlichtingen kijkt u

laatstgenoemde was vandaag door

lijstje” naar huis. Dit varieerde van een

SC modellen willen nogal ‘ns de geest

op www.project-porsche.nl.

privéomstandigheden verhinderd.

bijna overleden accu tot een remslang

geven. Preventief vervangen of nog

Al met al een leerzame en gezellige dag

De auto’s van de zes leden die zich

met een zwakke plek.

beter modificeren met de spanners

met dank aan Peter en Linda Broerse.

hadden ingeschreven – allen inschrij-

In een enkel geval werd tijdens de

op oliedruk van een 3.2 Carrera is het

vers voor Le Mans Classic – werden

inspectie ter plaatse een eenvoudige

devies. Een operatie die komende week

Marc Bezem

derhalve door Peter zelf afgewerkt.

reparatie verricht, van het vervangen

op de rol staat. Hopelijk is de auto op

redacteur – webmaster

Halverwege de dag serveerde Peters

van een defect clignoteur relais (wat

tijd klaar voor Le Mans Classic.

vrouw Linda een uitgebreide lunch

overigens muurvast in ’t stekkervoetje

De uitgevoerde technische inspectie en

met luxe belegde broodjes. Als altijd

bleek vast te zitten) en het verwijderen

het opvolgen van Peters adviezen biedt

op en top verzorgd.

van een spijker (!) in een band tot het

geen 100% zekerheid dat er straks

Om de beurt werden auto’s op de

verleggen van ’n overloopslangetje

onderweg niets mis zal gaan. Maar het

brug gezet voor een nauwgezette

van ’t remvloeistofreservoir waardoor

geeft de eigenaren wel een gerust(er)

inspectie op onderhouds- en veilig-

aantasting van de metaaldelen van de

gevoel dat hun auto klaar is voor dit

heidsaspecten. Voor de eigenaren heel

betreffende auto door deze agressieve

soort langere reizen. Daarnaast kan

interessant om de eigen auto eens in

vloeistof werd geëlimineerd.

het in voorkomende gevallen de eerste
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OLDTIMER GRAND PRIX NÜRBURGRING

OLDTIMER
GRAND PRIX
NÜRBURGRING
De inmiddels al weer 46-ste editie van de jaarlijkse Oldtimer Grand Prix
werd op uitnodiging van Porsche AG door uw voorzitter en redacteur
/ webmaster bijgewoond. Gelijk andere jaren werd dit gebeuren
gecombineerd met de jaarlijks door Porsche georganiseerde Round
Table bijeenkomst met verschillende clubbesturen van Porsche Classic
clubs uit heel Europa. Vanuit Nederland waren alle officiële klassieke
Porsche clubs vertegenwoordigd: zowel de 356 Club, de 914 Club, de
928 Club én de Klassieke 911 & 912 Club.

Vrijdagmorgen werd op tijd vertrokken

de in Porsche kringen bekende

met de talbotgele 911 zodat we

Magnus Walker die was overgekomen

rond de middag op de Nürburgring

vanuit Los Angeles. Walker heeft

arriveerden. Net als afgelopen keren

honderdduizenden volgers op

mocht de 911 op een speciaal ingericht

Facebook en Instagram en post

terrein worden geparkeerd, pal

regelmatig mooie foto’s van zijn

naast het door Porsche opgetrokken

Porsche-avonturen wereldwijd. In

“hospitality village” met een oppervlak

2017 kwam zijn biografie uit bij

van 16.000 m2 (!). Op ‘t parkeerterrein

Penguin uitgevers in Engeland. Ook

werden alle Porsche modellen bij

heeft hij een eigen Youtube-kanaal

elkaar gezet, keurig in ‘t gelid. Een

met daarop video’s waarin hij door

kleurrijk schouwspel waar je je

diverse wereldsteden rijdt. Heel wat

ogen uitkeek! Mede in verband met

Porsche liefhebbers sloten in de rij

het 70-jarig bestaan van het merk

aan voor een “Meet and Greet” met de

pakte Porsche dit jaar extra groots

van geboorte Britse ‘beardo’.

uit met naast een enorm en luxueus

Dit jaar trok de OGP naar zeggen zo’n

hospitalitycentre aparte stands van

60.000 bezoekers over drie dagen, de

Porsche Classic, Porsche Exclusive

vrijdag is daarvan het rustigst wat op

autosport gerelateerde producten en

& Tequipment en de Porsche Drivers

zichzelf wel lekker is. Ook het weer zat

diensten.

Shop. Bij Porsche Classic werd de 964

ons mee; droog, half bewolkt en vooral

In ’t rennerskwartier en op de

in het zonnetje gezet, want precies 30

niet te warm. Naast het Porsche

tribunes kwam je ogen tekort. In

jaar geleden rolde in Zuffenhausen de

gebeuren was er uiteraard nog veel

totaal kwamen er 600 (!) raceauto’s

eerste 911 Carrera 4 van de lopende

meer te zien. Met name de Italiaanse

aan de start in zo’n 20 verschillende

band.

merken waaronder Ferrari en Alfa

categorieën en klassen. Vrijdag

Ook waren er ’t weekend een aantal

Romeo hadden er deze keer veel werk

waren er kwalificaties en trainingen

Porsche coryfeeën aangetrokken

van gemaakt. Ook was er een keur

waarbij vooral de Porsches 934 en

voor een signeersessie, waaronder

aan leveranciers en fabrikanten met

935, Mercedes 300 SL’s en BMW

OLDTIMER GRAND PRIX
NÜRBURGRING
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M1’s grote indruk maakten. Ook waren er dit jaar

Corporate Marketing department van Porsche AG.

een aantal legendarische Formule 1 auto’s uit de

Ook dit jaar stonden de kosten van internationale

zeventiger en tachtiger jaren op de baan, het FIA

evenementen wederom hoog op de agenda, naast

Masters Historic Formula One Championship. Een

allerlei andere onderwerpen. Wat feiten op een

letterlijk oorverdovend spektakel! Het lukte ons om

rijtje:

via een pitbox de pitstraat op te komen om ook daar
even sfeer te proeven en plaatjes te schieten.

• Op dit moment zijn er in 85 landen ca. 680 officiële

Na afloop van de dag verzamelden de Porsche

Porsche clubs met in totaal meer dan 250.000

Classic bestuursleden zich in een hotel in het op drie

leden. Ten opzichte van twee jaar geleden betekent

kwartier rijden van ‘t circuit gelegen Bad Neuenahr.

dat een toename van het ledental met zo’n 20% en

Daar vond op zaterdagmorgen een gezamenlijke
meeting plaats onder leiding van Stephan Griese

het plafond lijkt nog lang niet bereikt.
• Na de eerste succesvolle meeting in 2017 in
Luxemburg, vindt van 29 augustus tot en met
1 september 2019 de 2e International Porsche

OOK WAREN ER DIT JAAR EEN AANTAL
LEGENDARISCHE FORMULE 1 AUTO’S UIT DE
ZEVENTIGER EN TACHTIGER JAREN OP DE
BAAN, HET FIA MASTERS HISTORIC FORMULA
ONE CHAMPIONSHIP.

Classic Meeting in het Deense Aalborg / Skagen
plaats. De kosten per deelnemende auto met
2 personen zullen naar verwachting € 1.500,bedragen. Er kunnen maximaal 125 equipes

Porsche 914 van de band rolde. In dat kader

deelnemen. Inschrijven kan vanaf 1 oktober as. via

wordt er in Duitsland een Internationale Meeting

niet mogelijk is het ontwikkelingscentrum Weissach en/of het

www.2019PCM.com. Het evenement zal in 2021

georganiseerd.

Porsche museumdepot te bezoeken.

door Finland worden georganiseerd.
• De Internationale Porsche 356 Meeting is volgend

• Porsche heeft haar huisstijl ingrijpend veranderd.

• Desgevraagd laat Stefan Griese tot slot weten dat het helaas

Na afloop waren de deelnemende clubbestuursleden de zaterdag

Het Porsche logo is opgefrist en er wordt in alle

namiddag én de hele zondag in de gelegenheid het circuit te

jaar in Zwitserland. Het evenement is reeds

communicatie een ander lettertype gehanteerd.

bezoeken. Al met al een zeer geslaagd en leerzaam Porsche

van Porsche Community Management. In een

volgeboekt, ondanks ’t feit dat de kosten SFR

Onze clublogo en onze clubwebsite zijn inmiddels

weekend.

uitgebreide presentatie werden de clubbesturen

2.990,- per auto bedragen. Vanuit Nederland heeft

aan de nieuwe huisstijl aangepast.

bijgepraat over de recente ontwikkelingen binnen

zich één equipe ingeschreven.

(kijk op: www.klassieke-porsche-911-en-912-club.

Porsche Club Coördination, als onderdeel van het

• In 2019 is het 50 jaar geleden dat de eerste

nl).

Marc Bezem
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EARLY911S IN WUPPERTAL

EARLY911S
IN WUPPERTAL
Bij mijn zoektocht naar de gemeenschappelijke roots van een aantal
speciale auto’s op basis van de Porsche 911, ben ik op bezoek
geweest bij het Duitse Porsche restauratiebedrijf Early911S in
Wuppertal.

EARLY911S IN WUPPERTAL

H

et doel van mijn bezoek was om wat meer te
weten te komen over een tweetal auto’s die

in het bezit zijn van Early911S. Dit zijn de auto’s die
bekend staan als de “Klappdach” 911 HLS en de 2.0
Targa 1965 Designstudie. Beide auto’s stonden in
resp. 2015 en 2017 op de stand van Early911S bij de

JOS BAIJENS, MET LIDNUMMER 006 ÉÉN VAN
DE LEDEN VAN HET EERSTE UUR VERTELDE
OVER DE OPRICHTING EN DE VROEGE
BEGINJAREN VAN DE CLUB

Techno-Classica in Essen. In de volgende uitgave
hoop ik meer te kunnen vertellen over de resultaten
van mijn zoektocht. Early911S is gevestigd in een

restauratie bedrijven in de wereld. Voordat Manfred Hering met het

oud fabrieksgebouw. De indruk die men van het

bedrijf begint, is hij eigenaar van een succesvol reclamebureau. In

bedrijf krijgt is bij het binnenkomst in de eerste hal al

2003 koopt hij een Aston Martin DB5 en een Porsche 911 bouwjaar

overweldigend; zelden zien je zoveel oude Porsche’s

1966, die hij laat restaureren en inzet bij klantenevenementen.

bij elkaar en dat is nog maar het begin.

Maar met de resultaten van de restauratie, vooral bij de Porsche,

FILOSOFIE: PERFECTIE EN
100% ORIGINALITEIT

is hij niet tevreden. Hij gaat zich dieper in de materie verdiepen,
koopt nog drie Porsche’s, laat deze demonteren en komt al snel tot
de ontdekking dat voor een in zijn ogen perfecte restauratie van een

Early911S is een relatief jong bedrijf dat in 2006

oude Porsche, vele onderdelen niet te krijgen zijn.

is opgericht door de nu 49 jarige bedrijfskundige

De oude 911 is voor Hering de perfecte klassieker, maar dan wel

ingenieur Manfred Hering. Het bedrijf is van

in originele staat. De auto’s die zijn bedrijf gerestaureerd worden,

2 personeelsleden in 2006 gegroeid naar 75 in

moeten dan ook in een tot in detail perfecte en 100% originele

2018. Daarmee is het een van de grootste Porsche

staat verkeren. Vooral de luchtgekoelde typen bijvoorkeur van een
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EARLY911S IN WUPPERTAL

DE VOORRAAD VAN CA. 450 OUDE PORSCHE’S WAARVAN
RUIM 80 TER VERKOOP STAAN, IS INDRUKWEKKEND.
OVER EEN AANTAL HALLEN VERDEELD STAAN DE NOG
TE RESTAUREREN PORSCHE CARROSSERIEËN IN REKKEN
AAN DE WAND, VIJF HOOG.
bouwjaar voor 1978 en dan ook nog
het liefst van een zeldzaam type,
met een speciaal chassisnummer,

HONDERDEN
PORSCHE’S EN
ONDERDELEN IN
VOORRAAD.

zoveel mogelijk Porsche’s en Porsche

Een aparte afdeling houdt zich bezig

onderdelen opgekocht en kan hieruit

met de restauratie van het interieur.

voor de restauraties putten.

Ook hierbij worden zoveel mogelijk

EARLY911S DOET ALLE
WERKZAAMHEDEN IN
EIGEN HUIS.

de originele materialen gebruikt. Zo
nodig laat men de met de originele
machines oude stoffen weer opnieuw
fabriceren. In een aparte afdeling

Op basis van zoveel mogelijk originele

worden de auto’s afgebouwd. Naast

(gerestaureerde) onderdelen worden

de restauratie afdeling is er nog een

de carrosserieën gerestaureerd. Met

aparte werkplaats voor onderhoud,

de kennis van de oorspronkelijke

reparaties en schadeherstel. Tot nu

fabricagemethode en materialen,

toe zijn in de loop van de jaren ruim

worden zo nodig onderdelen nieuw

250 oude Porsche’s gerestaureerd. Het

Sarah Hering, de echtgenote van

vervaardigd op de zelfde wijze als

zal niet verbazen dat een dergelijke

dat ook auto’s zijn met nog met de

Manfred Hering, leidt mij door de

vroeger. Hiervoor staat een uitgebreid

restauratie niet bepaald goedkoop

originele lak en interieur waaraan je

duizenden vierkante meters grote

machine park ter beschikking. De

uitvalt;

de leeftijd aan af kunt zien, maar wel

magazijnen. De voorraad van ca. 450!

spuiterij is nog in een ander vestiging

€ 200,000 is niet ongebruikelijk,

moeten deze technisch perfect zijn.

oude Porsche’s waarvan ruim 80 ter

gesitueerd. In de motoren afdeling

maar dan krijgt men ook een auto

Kortom originaliteit en perfectie staan

verkoop staan, is indrukwekkend. Over

houdt men zich vooral bezig met

uit de 1+ categorie met twee jaar

bij een restauratie voorop; auto’s a

een aantal hallen verdeeld staan de nog

motorrevisie en –reparatie. Alle

garantie. Een complete restauratie

Bronnen:

la Singer of Magnus Walker zul je

te restaureren Porsche carrosserieën

werkzaamheden van krukas lagers

kan een jaar duren. Mocht je er toe

Website Early911S en Artikel

bij Early911S niet aantreffen. Hering

in rekken aan de wand, vijf hoog.

vervangen, het vlakken van onderdelen

besluiten je Porsche bij Early911S te

“die Welt” 18/8/2018

realiseert dit door de beschikking

Daarnaast stellingen vol deuren,

tot cilinderkop revisie kunnen in eigen

laten restaureren dan moet je wel even

te hebben over een gigantisch

bumpers, spatborden, stoelen (ruim

huis uitgevoerd worden. Ook worden

geduld hebben; over twee jaar ben je

onderdelen voorraad en door de gehele

1000), motoren, motoronderdelen,

nieuwe kabelbomen of gedeelten

aan de beurt.

restauratie in het eigen bedrijf uit te

wielophanging en alle mogelijke kleine

daarvan zo veel mogelijk met de

voeren.

onderdelen. Hering heeft jarenlang

oorspronkelijke materialen gemaakt.

geschiedenis of in een speciale
uitvoering of kleur. Voor hem mogen

Hakse Straatsma
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ENNSTAL RALLY 2018

al zitten. Met de nodige sterke
verhalen en prachtig uitzicht op de
bergen, waar in sommige hoeken nog
wat sneeuwresten te zien zijn. Het
wordt een gezellige avond.

ENNSTAL CLASSIC
DAG 1

Vrijdag is het vroeg dag, want we
moeten rond 09.30 aan de route staan
waar de Ennstal Classic auto’s, naar
beneden komen, na een tijdproef. Het
dorp is natuurlijk afgesloten, maar we
kunnen op een grasveld vlakbij (gratis)
parkeren en vanaf daar richting de
bergweg. Bij een lokaal Gasthoff langs
de route nemen we nog even koffie
in afwachting van de auto’s. Tegen
de tijd dat de auto’s langs komen
zoekt ieder naar de voor hen beste
plek om alles te bekijken. Dennis had
voor vandaag nog een paar ritten om
eventueel te rijden. een korte route en

ENNSTAL RALLY 2018
Verslag van Hermie en Jan van Laar van de tourrit naar de 26e editie
van de Classic Ennstal rally, van 18 t/m 22 juli 2018.

W

de lange route die wel 7 uur zou duren
we onze reisbescheiden en wat te

telkens op de andere auto’s hoeft te

drinken en knabbelen voor onderweg.

letten en je aandacht op het verkeer en

De insectenspray om de ruiten weer

route kan richten. Ook hier hebben we

schoon te krijgen was geen overbodige

genoten van alles wat er te zien was.

luxe merkten we al snel. We kregen
ook de route om naar ons hotel in
Muhlhausen im Talte rijden via de

SCHLADMING

HET MUSEUM WAS
NATUURLIJK ALS VANOUDS
HEERLIJK OM DAAR WEER
TE KUNNEN RONDNEUZEN.

Na ’t bezoek aan BMW ging de

snelste of toeristische route, die

trip naar Schladming. Dennis had

echt prachtig was. We hadden een

2 toeristische routes op de kaart

over de Grossglockner. Degene die de

gezamenlijk diner, perfect en ook om

ingetekend en ook de tijden die hier

Grossglockner wilden rijden, gingen

ij zijn ’s maandags al vertrokken richting Ennstal, met

als vanouds heerlijk om daar weer te kunnen

de andere beter te leren kennen. Het

voor nodig waren erbij gezet, zodat

vroeg weg. Een andere auto heeft de

een paar toeristische routes onderweg en vriendenbezoek.

rondneuzen.

werd een heerlijk en vreselijk gezellig

je zelf kon bekijken wat je wilde. Wij

Grossglockner gereden via de snelweg,

samen zijn.

hebben de korte route gereden en nog

deze hadden toen ze boven waren een

een deel van de langere route, maar

paar spatjes regen. De andere groep

het laatste stuk de snelweg genomen.

had zo’n 4 uur heftige regen helaas.

Bij de grens met Oostenrijk, stond er

Wij wilden tot het laatst blijven kijken,

Helaas hadden we gemist dat het programma was omgedraaid en
we elkaar niet in Schladming in Oostenrijk maar bij het Mercedes
Benz museum in Stuttgart zouden treffen. We zouden onze

MERCEDES MUSEUM

Nu werd het toch echt tijd om kennis te gaan maken

vrienden in München bezoeken, dus een dag eerder vertrokken om

met onze reisgenoten in het Mercedes museum.

tijd te hebben om woensdag 18 juli weer terug te zijn in Stuttgart.

Toen we aankwamen stond er al één klassieke

PORSCHE MUSEUM

BMW WELT EN
MUSEUM

Donderdagochtend vertrekken we na

een lange file. Eerst dachten we aan

want ja de 911jes kwamen als laatste

Porsche op de stoep. Hoewel onze Porsche nog geen

een geweldig ontbijt richting het BMW

een ongeluk, maar het bleek dus de

naar beneden, want die hoorde toch

30 jaar oud is, hebben we ‘m er maar naast gezet.

Welt en Museum. We waren daar rond

grens waar je stapvoets over moest

tot de jongere auto’s. Omdat we

We konden nu eerst het Porsche museum nog eens bekijken.

Na een gesprekje met de beveiliging mochten we

11 uur, zodat we de Welt zelf konden

rijden. Blijkbaar niet overal één Europa

al 4 dagen bijna de hele dag in de

Vanwege het 70 jarig jubileum was er bij de ingang buiten een

blijven staan. Helaas was Dennis door alle files wat

bekijken en daarna om 12 uur in het

met open grenzen!!! We komen

auto hadden vertoeft, wilde we niet

klein kamertje gemaakt, waar je met virtual reality bril een kijkje

te laat voor de start van de rondleiding, maar ze

museum een rondleiding zouden

aan bij ons hotel via een leuke weg,

weer gaan rijden. We zijn de berg

kon nemen op de geboorteplaats van de 356, de oude schuur

werden keurig bij de groep gebracht nadat ze waren

krijgen. Iedereen vertrok op eigen

boven op de berg. Het is een geweldig

opgereden met nog een auto toen

in Gmünd. Met VR kon je daar een deel “meewerken” aan de

aangekomen en konden zo toch een heel groot

gelegenheid, richting München, wat

gemoedelijk hotel, met mooie kamers

de weg weer vrij gegeven was. Het

bouw van het eerste model. Gaaf !! Het museum was natuurlijk

deel van de rondleiding mee maken. Hierna kregen

we erg prettig vinden, omdat je zo niet

en een heerlijk terras, waar de anderen

werd een pittige klim, met een hoogte
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nodige grappen en grollen over dit alles gemaakt. Gelukkig was

het dorp gelopen. De anderen wilden nog met de

Guy tegen dit alles opgewassen en had hij ter plaatse de hulp van

skelter naar beneden racen, wat erg leuk moet zijn

de vier andere mannen die alles hebben gedaan om met zijn vijven

geweest.

weer bij het hotel te komen, met alle auto’s. Porsche’s hulpdienst
is uiteindelijk weer afgebeld.

ENNSTAL CLASSIC DAG 2

SLOTAVOND

En dan is het alweer de laatste avond van onze
reis samen. Wat heeft Dennis dit allemaal perfect

Zaterdag, is een relaxte start, want de laatste proef in het dorp

geregeld. We hoorden van verschillende kanten (net

begint om 11 uur (dachten wij). De auto’s die nog niet de berg

als wij al tegen elkaar zeiden): in dit hotel willen we

waren opgereden, gingen dit vandaag doen. Wij zijn rustig naar

volgend jaar best nog eens verblijven. Want het is

Grobming gegaan, waar de laatste tijds proef gehouden wordt.

zo goed en de omgeving is zo mooi, daar kunnen we

We zijn eerst even langs de tenten met een aantal auto’s gelopen

zeker wel een vakantie gaan vieren.

verschil van meer dan 700 meter. Hier kon je echt niet langs de

gehad. Ja welke bandenmaat had Guy? Aiiii die

en wat kraampjes. Daar groepeerde iedereen zich om een oudere

kant staan om de rally te gaan bekijken. Boven hebben we heerlijk

had alleen Jean onder zijn auto. Misschien kunnen

man met witte krullen. Het moest een bekend iemand zijn, want

gegeten en nog een stukje gelopen om van het uitzicht te genieten,

we daar een wiel van lenen, met de auto van Chris

later zagen we hem handtekeningen zetten op de echte oude race

want we zaten, boven de 1.700 meter. Ik had het programma van

die kant op brengen, omdat die een cabrio heeft.

auto’s. Toch maar een foto gemaakt hiervan, want later zou ik

worden de auto’s bepakt en vertrekt iedereen

Ennstal zaterdag gedownload, omdat ik zelf eigenlijk geen idee

Want vergeet niet dat zo’n wiel met band een

misschien spijt krijgen.

huiswaarts. Helaas begon het al snel behoorlijk

had wat me allemaal te wachten stond. Buiten dat er een heleboel

enorme omvang heeft en die je niet zomaar ergen

Om 12 uur waren er 2 skydivers die het feest opende, door

hard te regenen en dat hield uren aan. Ondanks dat

speciale oude auto’s meededen natuurlijk. Om 4 uur was er op

in de kofferbak kunt frommelen. Helaas kregen

pal achter de huizen te landen. Het laatste stukje ging zo

het zondagochtend was en er geen vrachtverkeer

het vliegveld in de buurt een klassieke race, dus wilden daar

we geen contact meer met Dennis die er ook bij

ontzettend snel, dat ik het bijna miste, ook omdat ik geen idee

was, was het ongelooflijk druk en door de vele

wel eens gaan kijken. Eigenlijk viel dat een beetje tegen. Op de

was. totdat Renée een berichtje kreeg dat ze over

had waar geland zou worden. Uiteindelijk kwamen de klassieke

wegwerkzaamheden waren de files enorm. Ondanks

landingsbaan stonden in het midden pionnen en aan de uit einden

een kwartiertje in het hotel zouden zijn. Wat een

raceauto’s om het podium rijden en stelden deze zich voor onze

alternatieve routes was het zeuren. We hebben er

stro balen waar de auto’s moesten draaien. We hebben 1 heat

opluchting, wat was er nu eigenlijk aan de hand?

neus op. Pal voor ons stond de blauwe 908 race wagen uit het

uiteindelijk 14 uur over gedaan om thuis te komen.

gezien en zijn toen toch richting hotel gegaan, want het was een

Door al het geslinger door de bochten naar boven

museum van Stuttgart. In de Abarth die er achter stond, zag ik

Volgens Google zou het een tocht van ‘n kleine 10

lange maar ontzettende gezellige dag.

en beneden, was er lucht ontsnapt langs de velg,

dezelfde man met de witte krullen tevoorschijn komen, toen zijn

uur worden. Helaas dus niet, we hebben alleen

die al meer voor dat probleem had gezorgd. Ja nu

helm afging. Dus geen lokale held, maar een oud coureur. De

wat tankstops gemaakt en een warme maaltijd

LEKKE BAND

TERUGREIS

Zondag, nog een gezamenlijk ontbijt en dan

begrepen we waarom een prop niet zou helpen.

spreekstalmeester vertelde dat het Arturo Merzario was die Nicky

genuttigd. Gelukkig werd het halverwege Duitsland

Een andere auto was ergens anders naar toe gereden en was al

Guy had ook de hulpdienst van Porsche gebeld en

Lauda na zijn race ongeluk in 1979 uit zijn brandende auto heeft

uiteindelijk droog, maar de files bleven.

thuis. Zo druppelde langzaam de andere auto’s binnen, op drie

die hadden een tip gegeven dat het wiel gedraaid

gehaald met nog 3 andere coureurs, waaronder Hans Joachim

na. Die belde dat Guy een lekke band had, dat de spuitbus niet

moest worden zodat het ventiel niet beneden stond

Stuck, die nu in de 908 auto zat. Ook was de kleinzoon van

hielp en dat er geen reservewiel was. Oeps dat klonk heftig! We

zodat de vloeistof om de velg kon lopen en daarna

Ferdinand Porsche (Ferdinand K. Piech) in de museumauto no.

zijn met elkaar oplossingen gaan bedenken, natuurlijk ook met

even wachten en kijken hoe de band zich hield

1 aanwezig, die langs de rij raceauto’s naar voren reed. De race

Renée, Ruben, Jean, Ina, Guy en Jan bedankt voor

de nodige humor. Jan had nog een set in de auto liggen waar je

tijdens het rijden. Ze stonden gelukkig wel bij een

met de klassieke raceauto’s over 7 rondes door het dorp, werd

al jullie gezelligheid en prachtige verhalen. Mijn

een prop in de band kon schieten, maar volgens Renée die ze

benzine station, zodat ze de lucht van hen konden

afgevlagd door de kleinzoon van Porsche. Een aantal van onze

lachspieren hebben echt overuren gemaakt. Wat

gebeld hadden werkte dit niet. Renée was naar de Grossglockner

gebruiken. Gelukkig we waren weer compleet. Wij

groep heeft tijdens de start tegenover ons gestaan, helaas hebben

een geweldige tijd hebben we met z’n allen gehad!

gegaan via de snelweg en was eerder boven dan de groep die

hadden alvast gegeten, de hotel eigenaar had hun

wij dat niet gezien, maar gelukkig geeft de foto het bewijs. Wij

de lange route had gereden en die al die regen over zich al had

eten achtergehouden en klaargemaakt. Er zijn de

zijn tot bij het einde gebleven, en zijn daarna nog even door

BEDANKT

Dennis, Niels, Gerard, Daan, Christiaan, Maarten,

Hermie en Jan van Laar
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LE MANS CLASSIC ‘18
REVIEW DEELNEMERS
PAUL SLUITERS

MIKE SCHIFFELEERS

ERIK-JAN HUIBERTS

over 2 jaar.

weekend , wij hebben echt genoten en wat ons betreft zeker voor

hebben super genoten van le mans en zeker ook van

herhaling vatbaar! Het slapen op het circuit vond ik een prachtige

de route er naar toe. Top geregeld. Hulde! Hoe dan

belevenis. Wij zijn er over 2 jaar weer graag bij.

ook wij gaan volgende keer weer graag mee!

ROLF SMULDERS

LEX KNAPE

genoten van le mans en zeker ook van de route er naar toe.

naar een hotel in Amiens gereden maar had veel

Top geregeld. Hulde!

liever langer op het circuit gebleven om van al dat

Hoe dan ook wij gaan volgende keer weer graag mee!

moois te genieten.

PAUL TONNAER

GABY STET

voor mij persoonlijk natuurlijk extra kleur aan het weekend. Op

weekend, wij hebben echt genoten en wat ons betreft zeker voor

super trip. ik kan Le mans nu afstrepen van mijn

de terugweg hebben we de Atlantische kust aangedaan. Heerlijk

herhaling vatbaar! Het slapen op het circuit vond ik een prachtige

bucketlist! Het zijn vooral de auto’s waar het om

even gezwommen (en dus tevens onze eerste douche van die dag).

belevenis.

draait. Ook de heenreis is een groot feest. Wij gaan

Nogmaals dank voor een super herinnering.

Wij zijn er over 2 jaar weer graag bij.

zeker nog een keer doen!

Ik heb het erg leuk gevonden en Erik ook. Beslist voor herhaling

DIRK VAN DER ZWAN

Le Mans Classic 2018 was wat ons betreft weer een geweldig
geslaagd evenement, en de mensen van de organisatie bedanken
van deze trip.

JOS VAN DER VELDE EN GERWIN

Ik was met Gerwin mee dit weekend en voor beiden was het ons
debuut. Ik heb super genoten, van de club, de reis en natuurlijk
van het ongelofelijk vele dat er te zien, en vooral te horen, was op
Le Mans. Mijn eerste echte kennismaking met de Alpine 110 gaf

Allereerst een dikke merci voor het organiseren van dit prachtige

Allereerst nogmaals bedankt voor deze trip, we hebben super

Allereerst een dikke merci voor het organiseren van dit prachtige

Allereerst nogmaals bedankt voor deze trip, we

Afgelopen weekend was top! Ik ben zaterdagavond

Bedankt voor de organisatie. Was toch een
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getoond en zijn er voor geïnteresseerden volop
mogelijkheden om zich in de wereld van Porsche
Classic te verdiepen. Onder meer korte films,
boeken, brochures en andere materialen maken het
mogelijk om de complete modelhistorie te ontdekken
en in de geschiedenis van het merk te duiken. Om de
eigenaren van klassieke Porsches samen hun passie
te laten beleven, zet Porsche Classic Partner Leusden
bovendien in op de organisatie van speciale Classic
evenementen, waaronder toerritten en (technische)
workshops.

PORSCHE CENTRUM
LEUSDEN OFFICIEEL
PORSCHE CLASSIC
PARTNER
Porsche AG heeft Porsche Centrum Leusden gecertificeerd tot officieel Porsche
Classic Partner. Geïnteresseerden kunnen in Leusden terecht voor de aankoop van
een klassieke Porsche in topconditie en eigenaren van een Porsche Classic kunnen
rekenen op de beste zorg voor hun auto: van onderhoud en reparatie tot en
met complete restauratie. De Classic passie van Porsche Centrum Leusden komt
bovendien tot uiting in de organisatie van speciale evenementen voor eigenaren
en fans van klassieke Porsches.

Porsche bouwt al 70 jaar sportwagens en elk model van het merk

EEN DEGELIJKE BACK-UP

Porsche Classic Partner Leusden heeft van oudsher

is uitgegroeid tot een gewilde klassieker. Om de sportieve traditie

een nauwe band met Porsche AG in Duitsland.

levend en vooral rijdend te houden, is een combinatie van passie en

Porsche Classic medewerkers kunnen bijvoorbeeld

vakmanschap nodig. En dat is precies wat Porsche Classic Partner

altijd gebruikmaken van originele documentatie

Leusden biedt. De medewerkers met ruime Porsche ervaring

en tekeningen van de fabriek. Bovendien beschikt

hebben een intensieve Porsche Classic training in Duitsland gevolgd

Porsche Centrum Leusden zelf ook over een zeer

en kennen daardoor alle technische ins en outs van vooral de

uitgebreid en waardevol archief. Daarmee wordt het

luchtgekoelde Porsche modellen.

mogelijk de werkwijze van toen te combineren met de

DE PERFECTE PASVORM

inzichten van nu. En dat is dé manier om elke Classic
van Porsche in topconditie te brengen en houden.

Bij onderhoud, reparatie en restauratie zijn passie en vakmanschap
uitermate belangrijke factoren, maar er is meer: voor een perfect
resultaat maken de Porsche Classic technici altijd gebruik van
originele Porsche gereedschappen en onderdelen. Porsche
produceert als een van de weinige fabrikanten nog altijd onderdelen
voor klassieke modellen. Voor zeldzame onderdelen wordt daarbij
zelfs gebruikgemaakt van 3D-printing.

PORSCHE CLASSIC BELEVING IN
LEUSDEN

Porsche Classic Partner Leusden biedt mede dankzij het speciale
Porsche Classic plateau de beleving die bij de luchtgekoelde
modellen van het merk past. Hier worden altijd diverse classics

Bron: PON Porsche
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TENTOONSTELLING
70 JAAR
SPORTWAGENS
VAN PORSCHE’
IS ULTIEME
TUSSENSTOP
IN STUTTGART!

TENTOONSTELLING 70 JAAR SPORTWAGENS VAN PORSCHE

Sinds het Porsche museum aan de
Porscheplatz in Zuffenhausen in 2009 zijn
deuren opende, hebben al bijna vier miljoen
bezoekers genoten van de collectie van
het sportwagenmerk. Daaronder bevonden
zich vele tienduizenden Nederlanders die
werden meegenomen in de geschiedenis van
productiemodellen, sport- en racewagens en
bijzondere prototypes. Het bezoekersaantal
krijgt dit jaar een extra boost met de
speciale tentoonstelling ‘70 Jahre Faszination
Sportwagen‘. Stuttgart is nog tot 6
januari 2019 de ultieme tussenstop voor
Nederlanders op doorreis naar bijvoorbeeld
de wintersport.

Bron: PON Porsche
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Achim Stejskal, de directeur van het

verjaardag viert. In het museum wordt

schillende speciale tentoonstellingen

de boter. Porsche viert zijn zeventig

Uiteraard besteedt het museum veel

of zij via een AR-bril extra informatie

Porsche museum, noemt zichzelf een

opmerkelijk vaak Nederlands gehoord.

over bijzondere thema’s of jubilea. Een

jarig bestaan en het museum viert dat

aandacht aan autosport: Porsche heeft

over de innovatieve technologie. Voor

geluksvogel. Sinds hij de overstap

Dat is ook niet zo raar: Stuttgart ligt

digitaal hoogtepunt is het twaalf meter

uitgebreid mee. In de speciale expositie

nieuwe technologieën immers altijd

kinderen is het een absoluut hoogte-

maakte van het Mercedes-Benz mu-

maar een uur of zes rijden vanuit

lange multi-touchscherm, waarmee

presenteert Porsche verhalen en mijl-

beproefd in racewagens die uitgroei-

punt om even in een echte 991 GT3 RS

seum naar Porsche, zag hij de bezoe-

Utrecht; vakantiegangers op weg naar

bezoekers een individuele reis door

palen die het bedrijf hebben gevormd

den tot legendes. Ook hier wordt de

te mogen plaatsnemen of te racen in

kersaantallen explosief stijgen. Net als

hun zomerverblijf of de besneeuwde

de geschiedenis van de auto kunnen

en die de motor waren achter de ont-

bezoeker gepakt door de enorme

een simulator.

het aantal bijzondere tentoonstellingen

bergen doen de stad in de Duitse deel-

maken met ongeveer 3.000 foto’s,

wikkeling van nieuwe modellen. Het

vlucht die het merk in de zeventigja-

Het Porsche Museum verwelkomt

in het bijzondere witte gebouw in het

staat Baden-Württemberg graag aan,

tekeningen, posters en advertenties die

museum heeft daarvoor de 5.600 m2

rige geschiedenis heeft gemaakt. Oud

zijn bezoekers van dinsdag tot en met

hart van Stuttgart-Zuffenhausen dat

weet Stejskal. “Sinds 2009 presenteert

uit de ondergrondse archieven van Por-

grote tentoonstellingsruimte compleet

en – opmerkelijk veel – jong publiek is

zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Met

door het Weense architectenbureau

het Porsche museum hier de autoge-

sche zijn gelicht. Andere hoogtepunten

omgebouwd. Wie via de enorme roltrap

gefascineerd door de iconen waarmee

films en mobiele audiogidsen, die ook

Delugan Meissl is ontworpen. Het oude

schiedenis en fascinatie van Porsche

zijn de interactieve geluidsinstallatie

de tentoonstellingsruimte betreedt,

Porsche de ene na de andere over-

beschikbaar zijn voor kleinere mu-

museum van Porsche, niet meer dan

op een onvergelijkbare manier. Zo’n

‘Porsche in the Mix’, virtuele live tours

wordt onmiddellijk geconfronteerd met

winning heeft behaald. De hybride

seumbezoekers, neemt het museum

een pijpenlaatje op het fabrieksterrein,

negentig voertuigen – de meeste rijden

en een nieuwe app. De digitale ervaring

de legendarische 356 ‘Nr. 1’. Porsche is

Porsches en de elektrisch aangedreven

je mee in een tour door zeventig jaar

verwelkomde tot 2008 jaarlijks zo’n

nog - en verschillende kleine tentoon-

wordt aangevuld door de ‘Microsoft

één van de weinige fabrikanten die nog

Taycan profiteren van de ervaringen die

Porsche. Alle delen van het museum

80.000 bezoekers. Vorig jaar bezochten

stellingen nemen bezoekers van over

HoloLens’ in de permanente tentoon-

in het bezit is van het originele, eerst

Porsche opdeed met Le Mans-winnaar

zijn rolstoelvriendelijk. De foyer is het

liefst 442.000 bezoekers van over de

de hele wereld mee naar de unieke ge-

stelling. In de Porsche Holographic

gebouwde model van het eigen merk.

919 Hybrid. Daarnaast toont Porsche

startpunt voor fabrieksrondleidingen.

hele wereld het museum, waarmee het

schiedenis van Porsche. De constante

Design Tour legt Porsche-ontwerper

Vervolgens maken de bezoekers een

digitale projecten zoals connectiviteit

Het Porsche museum in Stuttgart-Zuf-

een van de meest populaire musea van

wisseling van exposities draagt bij aan

Matthias Kulla de klassieke ontwerp-

spectaculaire tijdreis aan de hand van

via Porsche Connect en databescher-

fenhausen en het Mercedes-Benz

Stuttgart is. Dit jaar verwacht Stejskal

de dynamiek van de tentoonstelling.”

kenmerken en designtaal van Porsche

ruim 75 modellen. Daarbij past ook een

ming door het gebruik van blockchain

museum in het naburige Bad Cannstatt

uit met het voorbeeld van een echte 911

blik in de toekomst: er is een promi-

in sportwagens. Ook zijn er interactieve

hebben de handen ineengeslagen. Be-

dat het aantal verder zal stijgen vanwege de populaire jubileumtentoonstel-

Levend museum

in de vorm van een hologram.

nente plek ingeruimd voor de elektrisch

belevingen zoals een Augmented Reali-

zoekers die zich bij een van de musea

ling ‘70 Jahre Faszination Sportwagen‘

Als levend automuseum presenteert

De vele Nederlandse bezoekers vallen

aangedreven Mission E, waarvan de

ty-applicatie voor de Mission E. Terwijl

melden, krijgen 25 procent korting bij

waarmee Porsche zijn zeventigste

het Porsche Museum jaarlijks ver-

nog tot begin januari met de neus in

productieversie Taycan gaat heten.

de bezoeker de auto bekijkt, krijgt hij

het andere.
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Het waren de ingrediënten voor een
zeer geslaagde zevende editie van de
Historic Grand Prix Zandvoort. Drie
dagen lang stond Circuit Zandvoort
weer in het teken van de rijke historie
van de autosport en opnieuw kon het
publiek genieten van een goed gevuld
programma met volop variatie. Porsche
nam als vaste partner ook dit jaar weer
een aantal spectaculaire fabrieksracers
mee die het publiek in vervoering
brachten.
Wie autosport zegt, zegt automatisch
ook Porsche. Niet voor niets
koestert Porsche zijn racehistorie
en de successen van de afgelopen
zeventig jaar tijdens prominente

HISTORIC GRAND
PRIX ZANDVOORT
PRACHTIGE HISTORISCHE FORMULEWAGENS,
TOERWAGENS, GT’S, SPORTWAGENS EN
ZIJSPANNEN, EEN PUBLIEK DAT VOLOP GENOOT
EN EEN STRALENDE NAZOMERZON, AFGEZIEN
VAN EEN BUI OP DE VRIJDAGOCHTEND.
Bron: PON Porsche

klassiekerevenementen als de

Het vrij toegankelijke Porsche Classic

Historic Grand Prix Zandvoort. Net

dorp in de vernieuwde paddock was

als de afgelopen edities genoten

weer dé pleisterplaats waar vele

de tienduizenden bezoekers op

duizenden autoliefhebbers een kijkje

het duinencircuit van beroemde

kwamen nemen. De historische racers

historische Porsches waar het merk

waren daar tijdens de pauzemomenten

de ene naar de andere overwinning

voor het publiek te zien. Ze

mee behaalde. Voor Porsche kwamen

werden bijna vaker gefotografeerd

onder meer Gijs van Lennep, Jürgen

dan filmsterren op weg naar een

Barth, Harm Lagaaij en Paul en

Oscaruitreiking. In het dorp vonden

dat waren er velen – was ook het

Max van Splunteren in actie met

signeersessies plaats met de coureurs

parkeerterrein weer de moeite van

een 356 SL, een 906 Carrera 6, een

die de museumauto’s hadden bestuurd

een bezoek waard. Daar stonden de

908/3 Spyder, een 911 Carrera RSR

tijdens de demosessies. Daarbij was

Porsches van de genodigden, waardoor

2.1 Turbo en een 961. Ondanks dat

er ook voldoende gelegenheid om

een dwarsdoorsnede van zeventig jaar

de demonstratierondes geen ronde

met de soms nog bezwete rijders een

Porsche heritage op één parkeerterrein

records hoefden op te leveren, leek

selfie te maken. Naast de auto’s uit

was te zien.

het soms alsof de coureurs in de

de museumcollectie van de fabriek in

Al met al een zeer geslaagd evenement,

veronderstelling verkeerden dat dit

Stuttgart waren ook de Nederlandse

mede dankzij Porsche.

wél het geval was. Ze gebruikten de

Porsche Centra en een aantal

kostbare museumstukken waarvoor ze

raceteams in het Porsche Classic dorp

Marc Bezem

ooit gemaakt zijn: hard rijden.

te vinden. Voor de liefhebbers – en

Redacteur - webmaster
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Grote mannen achter het merk Porsche:

ERICH
STRENGER
(1922-1993)
In het clubmagazine van de Porsche 356 Club
stond onlangs een artikel over Erich Strenger,
Porsches onvolprezen grafisch ontwerper, die
gedurende ruim vier decennia vele prachtige
advertenties, brochures en raceposters voor het
merk ontworpen heeft.

Frankenberg, ook medeoprichter van het huisblad
Christophorus en styleerde hij het beroemde
lettertype en logo van Porsche. Erich Strenger
werkte bij Porsche van 1951 tot 1988. Of het nu de
356, de vroege 911’s of een Le Mans-prototype zoals
bijvoorbeeld de 917 betrof, ieder ontwerp zorgde er
voor dat de auto’s tot leven kwamen.

BEGIN VAN EEN CARRIÈRE

Von Frankenberg leerde Strenger in 1951 kennen
tijdens… een missverkiezing in Stuttgart. Al snel
hadden beiden geen oog meer voor de dames op het
podium, maar ging het alleen nog maar over auto’s.
Von Frankenberg proefde bij Strenger hetzelfde
enthousiasme als hij ondervond voor het toen nog
jonge merk Porsche en besloot hem een baan aan
te bieden. Omdat Porsche haar publiciteit liever
via successen in de autosport behaalde in plaats
van geld uitgeven aan dure advertenties, was Erich
Strenger meteen op zijn plaats. Zijn eerste opdracht
was het handmatig ontwerpen van een brochure voor

Een mailtje aan collega Henk Schotanus was genoeg om

de 356 coupé. Dit viel in goede aarde en het werk

toestemming te krijgen dit artikel over te nemen voor ons eigen

werd alleen maar meer toen Von Frankenberg en

lijfblad. Henk werd door een van de 356 clubleden geattendeerd

Strenger in 1952 de eerste uitgave van Christophorus

op een artikel in Classic Driver (uitgave augustus 2017) waarin

vervaardigden. Dit magazine wordt nu nog

Mats Kubiak (ja, de zoon van…) een boek presenteerde over Erich

steeds door Porsche-adepten over de hele wereld

Strenger. Niemand heeft visueel zo veel bijgedragen aan het

gelezen. Vernoemd naar de schutspatroon van de

imago van Porsche als Erich Strenger. Zonder hem zou ons beeld

automobilisten werd het blad een medium waarin de

van Porsche volledig anders zijn dan dat het nu is! Naast zijn

visuele identiteit van het merk Porsche steeds meer

grafische werk was hij, samen met Porsche perschef Richard von

gestalte kreeg. Strenger verstond het als geen ander
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ERICH STRENGER

de samenhang tussen het leven van

nimmer in boekvorm gedocumenteerd

verbonden met de geschiedenis

Erich Strenger als grafisch ontwerper

was. “Als Porsche-liefhebber was

van het merk Porsche. Kubiak

Tot ver in de jaren tachtig verschenen

en de ontwikkeling van Porsche

het voor mij een wens die uitkwam

pretendeert met zijn boek niet een

deze posters van de hand van Erich

als opkomend autoproducent. Het

om Strenger’s werk voor een breder

allesomvattende catalogus van

in door advertenties te ontwerpen

Strenger, waarbij hij zijn grafisch

schrijven van dit boek begon voor

publiek toegankelijk te maken”, aldus

Strenger’s werk te bieden, maar

die de dealers in plaatselijke kranten

talent alsook zijn onuitputtelijke

Kubiak als een onderdeel van zijn

de jonge Mats Kubiak. “Bij gebrek

het geeft wel een beeld van de

In het begin van de jaren vijftig werd

konden publiceren. De autosport bleef

creativiteit kon uitleven. In 1988

studie communicatie & design. Dat hij

aan digitaal materiaal, diende ik heel

ontwikkelingen op grafisch gebied in

de naam van Porsche nog ‘met de

echter voor Porsche nog steeds het

trad een nieuw management aan en

koos voor een aan Porsche gelieerde

Duitsland af te reizen, om informatie

het algemeen en voor Porsche in het

hand geschreven’, maar na de komst

belangrijkste promotiemiddel, niet

was het tijd om er een punt achter

persoon is niet vreemd, gelet op het

en reproducties te verzamelen, een

bijzonder.

van Erich Strenger kwam hiervoor

in de laatste plaats door toedoen van

te zetten. Een mooi moment om

feit dat zijn vader, Achim Kubiak, die

flinke uitdaging! Voordeel was wel,

“De erfenis van Erich Strenger”, zo vat

een lettertype in de plaats dat nu

‘Rennbaron’ Huschke von Hanstein.

met zijn echtgenote in Spanje van

we kennen van onze jaarlijkse ritten

dat ik tijdens mijn tocht veel mensen

Mats Kubiak zijn werk samen, “vormt

nog steeds gebruikt wordt. Porsche

Als teamchef waardeerde hij het

een welverdiend pensioen te gaan

met de Stammtisch Niederrhein,

ontmoette die met Strenger gewerkt

een prachtig overzicht van beelden die

introduceerde zelfs een officiële

artistieke werk van Erich Strenger

genieten. Nu was er ook tijd voor

ook al enkele noemenswaardige

hadden en daarover prachtige verhalen

ons zelfs vandaag nog laten genieten

bedrijfskleur: bordeauxrood HKS17.

zeer. Voor iedere race waar Porsche

een andere hobby: het maken van

publicaties over het merk Porsche op

konden vertellen. Last but not least

van oudere 356’s of 911’s. Strenger

Pas sinds kort is bekend geworden dat

aan deelnam bestelde hij een fraaie

abstracte schilderijen.

zijn naam heeft staan, o.a. Faszination

bracht ik een bezoek aan de weduwe

was op het vlak van ‘automobiele

Porsche haar Corporate Identity gaat

poster. Zo verschenen er onder andere

356 en Faszination 911. Zoonlief

van Erich Strenger, die na diens

communicatie’ een echte pionier. Er

herzien. We wachten met spanning af

beroemde affiches met betrekking

Mats Kubiak is dus als het ware

overlijden op Mallorca was blijven

zijn niet veel andere ontwerpers uit

of men er in slaagt het tijdloze ontwerp

tot de Targa Florio, Le Mans en de

op de achterbank van een Porsche

wonen”.

zijn tijd die een dusdanige schat aan

van Strenger’s huisstijl te overtreffen.

Rally van Monte Carlo. Deze posters

om met prachtige, kleurige collages

toenemende gebruik van fotografie

de aandacht te trekken, waarbij de

verdween het oorspronkelijke

auto’s niet eens altijd op de voorgrond

vakmatige tekenwerk naar de

stonden.

achtergrond. Strenger sprong hierop

HUISSTIJL

POSTERS

MET PENSIOEN

PORSCHELIEFHEBBERS KUBIAK
Het werkzame leven van Strenger

werden vaak de volgende dag, vaak

is door Mats Kubiak prachtig

na een zege, gedrukt en sierden

beschreven in het boek ‘Erich

Gaandeweg rolden meer modellen/

daarna menige slaapkamerwand

Strenger and Porsche: A Graphical

types uit de Zuffenhauser

van jongelingen, die zich hiermee

Report’ (uitgeverij Delius Klasing,

fabrieksgebouwen en nam het

automatisch met het merk Porsche

ISBN 10-3667110235 of 13-

ontwerpwerk dus ook toe. Door het

identificeerden.

978366711023). Het boek beschrijft

opgegroeid.

EERSTE BOEK OVER
ERICH STRENGER

ERFENIS

werk hebben nagelaten. Zeker niet
voor één enkel automerk”.

Al met al leverde dit een fraai boek
op, dat niet alleen de biografie van

Bronnen:

Een andere reden om voor Erich

Strenger vormt, maar ook diens

Classic Driver / Mats Kubia

Strenger als hoofdpersoon te kiezen, is

talrijke creaties weergeeft. Deze zijn

Tekst bewerkt en vertaald door

het feit dat zijn werk voor Porsche nog

op hun beurt weer onlosmakelijk

Henk Schotanus
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KNAC
BREAKDOWNSERVICE
De KNAC is een club voor autoliefhebbers
met een uitgekiend pakket aan
verzekeringen voor zowel nieuwe auto’s,
klassiekers als youngtimers. Bij de
aanvullende KNAC Breakdownservice
wordt onder meer rekening gehouden
met het feit dat u in verschillende auto’s
(klassiekers!) rijdt, wel eens aan rally- of
toerritten meedoet of dat uw klassieker
uit het buitenland gerepatrieerd dient
te worden, terwijl de dagwaarde dat
misschien niet helemaal rechtvaardigt.

KLAPBAND, LEGE TANK, VERVANGEND VERVOER:

PECHHULP VIA
VERZEKERAAR LAAT
U VAAK IN DE STEEK
Wie bij zijn autoverzekering ook
‘aanvullende pechhulp’ neemt komt,
eenmaal in nood, vaak van een koude
kermis thuis. Dit blijkt uit onderzoek
van het gezaghebbende bureau
MoneyView. Als gespecialiseerde
aanbieder van pechhulp is de
KNAC blij dat dit nu zo duidelijk is
aangetoond.

alleen bij oudere maar ook bij nieuwere auto’s. Kees de Regt,

48 uur of 4 werkdagen?

manager Verzekeringen bij de KNAC: “Steeds meer auto’s

Een ander groot verschil betreft het moment

hebben bijvoorbeeld geen krik en reservewiel meer aan boord,

waarop u recht krijgt op repatriëring en

hooguit een reparatiesetje. Als de band beschadigd is heb je

vervangend vervoer. Bent u op een zaterdag

daar niets aan. Liefst 40% van de door MoneyView gescande

vanuit het buitenland de terugreis aan het

pechhulpmodules van autoverzekeraars geeft dan echter niet

maken en komt u met pech te staan, dan

thuis, met als gevolg veel rompslomp en mogelijk hoge kosten.”

heeft u bij de KNAC al recht op repatriëring

Lege tank

andere verzekeraars heeft u hier pas recht

staan. Bij 65% van de autoverzekeringen met ‘aanvullende’

op als blijkt dat de auto niet binnen 4

pechhulpdekking hoef je dan niet eens te bellen. Hetzelfde is

werkdagen (let wel: werk-dagen!) te maken is.

het geval wanneer u per ongeluk diesel in plaats van benzine

In bijna alle gevallen lukt het wel om uw auto

(of andersom) tankt. De Regt: “Onze KNAC Breakdownservice

bij een garage (waar u normaliter nooit uw

zal u dan al meteen telefonisch op het hart drukken om de

auto zo laten maken) weer rijdbaar te krijgen,

contactsleutel niet meer aan te raken en de Wegenwacht sturen

maar u moet dus dagenlang wachten voordat

om de tank te legen of uw auto naar de garage te slepen. Maar

uw auto klaar is. Niet fijn als u ’s maandags

of de pechhulp van uw verzekeraar dat ook doet is zeer de vraag,

weer op uw werk verwacht wordt…

terwijl de sleep- en reparatiekosten al snel honderden euro’s

afsluiten van een polis, het klinkt zo

zullen bedragen.”

eerst de kleine lettertjes van die

Vervangend vervoer

dekking goed door. Want bij schade

En er zijn meer verschillen. Zo is de pechhulpdekking bij

als gevolg van een klapband, een

autoverzekeraars alleen van toepassing op de verzekerde auto.

leeggereden tank, of het per ongeluk

De Breakdownservice van de KNAC is echter persoonlijk, dus

innemen van verkeerde brandstof

niet kenteken gebonden. Prettig als u wel eens met een andere

geeft die zogenaamde pechhulp

auto (klassieker!) op pad gaat. De Breakdownservice, die

maar al te vaak niet thuis, aldus

nauw samenwerkt met de Wegenwacht, is persoonsgebonden

MoneyView.

en reist dus als het ware met u mee. Inclusief uw recht op

40 procent

binnen 48 uur te repareren is. Bij de meeste

Nog beroerder wordt het als u met een lege tank komt te

‘Pechhulp meeverzekeren´ bij het
mooi. Maar lees in dat geval altijd

én vervangend vervoer als uw auto niet

vervangend vervoer. “Dat is toch net even prettiger dan je
achteraf een vergoeding krijgt voor die enkele reis naar huis

Wat zegt u: “Dat overkomt mij toch

met het openbaar vervoer, zoals je door andere partijen wordt

nooit”? Was het maar waar. Niet

aangeboden”, aldus Kees de Regt.

Kijk voor meer informatie op www.knac.nl/
verzekeringen-pechhulp
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Aangeboden: Porsche 911 3.0 SC Targa

Deze 3.0 liter SC Targa heeft zijn vorige

Bouwjaar: 1978

leven in California gesleten en met

Vin: 9118211922

een 96.000 Miles aan ervaring een

Aantal: 2.569

• Stabilisatorrubbers vernieuwd

Motor 930/04 nummer: 6282027

• Remslangen vernieuwd

Versnellingsbak 915/61 nummer: 7186851

• Remzadels gereviseerd

Matching numbers

• Remschijven

Porsche Geboortecertificaat

• Remvloeistof vervangen

Kleur: Talbotgelb

• 4 x nieuwe banden Continental

Interieur: Dunkelbraun leder

• Stuurkogels met stuurstokken en balgen

geweldige auto om de nieuwe eigenaar
de Porsche beleving voor jaren te
garanderen.
De 3.0 liter motor met 180 PK is een
van de betrouwbaarste krachtbronnen
die Porsche ooit heeft ontwikkeld. Ook
kwamen de contactpunten te vervallen
op dit model.

Opties:
• Fuchs velgen 6Jx16 / 7Jx16
• Zwarte trim ipv chroom
• Sportlenkrad 380mm

1978 was het eerste jaar dat de

• Nebelscheinwerfer

rembekrachtiging standaard op de SC

• Fensterheber elektrisch

kwam met 20mm stabilisator stangen
voor en 18mm achter was een perfecte
wegligging gegarandeerd.
De op deze auto als optie geleverde
gesmede Fuchs velgen in de maat
6J x 16 voor en 7J x 16 achter met
de bandenmaat 205/55 VR16 en

Motor
• Grote beurt : Kleppenstellen / olie
vervangen / alle filters
• Olieleidingen nokkenassmering
vernieuwd

• Aluminium arm vervangen
• Achter geleiding vervangen
Carrosserie
• Lak volledig herspoten in originele kleur
• Targa Ruit rubber vernieuwd
• Deurrubbers vernieuwd
• Raamsnorren vernieuwd
• Gasdempers vernieuwd
• Tank vulrubber vernieuwd
• Achterbumper rozetten vervangen (

• Olieslang motor naar olietank vernieuwd
• Motor ruimte geluiddempingsmat
vernieuwd
• 6 x bougies vernieuwd

Door het bouwjaar 1978 is voor de

• Kachelslangen vernieuwd

liefhebber ook toetreding tot de 911 &

• Uitlaat sierstuk vernieuwd

Vraagprijs: € 47.500,-

Targa dak

• Drukgroep / koppelingsplaat en
druklager vernieuwd

• Poeder coaten motor plaatwerk
Versnellingsbak
• Revisie: alle synchromesch ringen
vervangen / schakel mof en hunzezahne
vernieuwd.

baar
Verkrijg et
N
bij Auto s
carbook
€ 59,50

vernieuwd

• Achterlicht glazen vernieuwd

grip en stimuleren het sportieve

912 club Nederland een mogelijkheid.

• Voorwiellager vernieuwd

• Motor afgesteld

225/50VR16 geven de auto de ultieme
gebruik.

Ophanging / Remmen / banden

Europees)
• Sticker set motorruimte

BOEKBESPREKING

PORSCHE 930 to 935
De Turbo Porsches
Het complete verhaal van de ontwikkeling van
de Porsche 930-turbo, en de racederivaten ervan:
de RSR-turbo, 934 en 935.

Prijs

€ 59,50

Auteur

Jim STARKEY
John Starkey is een
zelfverklaarde racefanaat,
bezit veel verschillende

Interieur
• Stoelen vervangen in origineel bruin
leder en volledig elektrisch bedienbaar.
• Tapijtset niet vervangen ivm
originaliteit.
• Instaplijsten binnen en buiten dorpel
vernieuwd
• Nieuwe Varta Accu 80 Amph

sportwagens en heeft sinds de

In 1974 introduceerde Porsche de

Dit boek vertelt het verhaal van de

jaren zestig deelgenomen aan

930/911 Turbo voor het publiek en

911 Turbo en zijn race-neven, van de

bergbeklimmen, rally’s en races

sloeg daarmee een nieuwe weg in. Te-

2,1-liter RSR Turbo Carrera uit 1974 tot

in klassieke sportwagens.

gelijkertijd introduceerde het bestuurs-

de 750 pk sterke ultieme 935 versies

Oplage

Beperkte voorraad

orgaan van de autosport een nieuwe

uitgerust met buizenframes. Dit zijn

Taal

Engels

“silhouet” formule voor sportwagens.

de auto’s waar de coureurs die er mee

Binding

Gebonden

Zo werden de onsterfelijke Porsches

hebben geraced met plezier en wee-

Pagina’s

252

934 en 935 geboren.

moed aan terugdenken.

Afmetingen 213 x 238 x 25 mm
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milieu (luchtkwaliteit), klimaat (CO2 -uitstoot) en de uitputting

steeds meer ethanol toe te voegen. Buiten Nederland

De uitstoot kan veel variëren bij de staat van onderhoud van

van grondstoffen zeer serieus en onderneemt daarin ook actie.

gebeurt dit al. Aangezien ethanol schadelijk is voor

sommige onderdelen, zoals de brandstofinspuitpomp. Revisie of

Zij heeft in november 2017 een Commissie Duurzaamheid (CDZ)

de motoren van historische voertuigen (rubber

vervanging kan nodig zijn. Het effect op de emissie hangt sterk af

ingesteld. Dit om - nog meer - gericht te kunnen werken aan beleid

afdichtingen en pakkingen kunnen worden aangetast)

van de genomen maatregelen.

tot beperking van de ‘ecologische voetafdruk’ bij het bezitten en

is het van belang die stof ‘buiten de deur’ te houden.

gebruiken van oldtimers. Er wordt overleg gevoerd met gemeenten

Vergelijk het maar met een fokker van raspaarden: hij

(onder andere: Maastricht, Utrecht) om duidelijk te maken dat

zal zijn dieren toch geen onvolwaardig voedsel te eten

de oldtimerwereld volop bereid is mee te werken aan effectieve

geven!

overschakelen op een andere brandstof, bijvoorbeeld een overal

oplossingen. En de FEHAC ziet voor zichzelf een duidelijke taak

Kennis delen en verantwoordelijkheid nemen

verkrijgbare premium-diesel. Bekende namen van premium

in het betrekken van de leden van aangesloten verenigingen bij

De FEHAC beschikt over nogal wat informatie die

dieselbrandstoffen zijn Ultimate, V-Power etc. Deze diesel-

deze kwesties. Zij zijn immers de toegewijde verzorgers van hun

voor de leden van aangesloten verenigingen van

varianten verlagen in enige mate de ongewenste emissies. Het

historische voertuigen.

belang is. Zij wil die informatie zoveel mogelijk delen.

effect van premiumbrandstof op de emissie bedraag globaal

Bijvoorbeeld: wat zijn mogelijkheden / beperkingen

2 tot 5%. Een andere mogelijkheid is het reinigen van het

Emissiearme brandstoffen

Veldboeket aan gemeentelijke
milieuzones

Gebruikers van historische voertuigen kunnen moeiteloos

als het gaat om historische voertuigen en behoud van

brandstofsysteem met speciale middelen. Dit kan door periodiek

Een werkelijk interessant perspectief ontstaat in de sfeer van

het leefklimaat? Kijk hiervoor verderop in dit artikel.

een toevoeging aan de brandstof toe te voegen en het gebeurt dan

de brandstoffen die we gebruiken. Twee voorbeelden die de

Anderzijds neemt de FEHAC ook de taak op zich

tijdens het normale rijden.

ontwikkelingsrichting illustreren:

om de achterban te betrekken bij de ontwikkelingen
die gaande zijn. Wie met zijn of haar oldtimer wil

SCHONE TOEKOMST OOK
VOOR OLDTIMERS BINNEN
BEREIK

Premium brandstoffen

GTL (Gas to Liquid)

Een aanzienlijke verbetering kan worden bereikt door toepassing

a. Voor dieselmotoren wordt al gebruik gemaakt van GTL (Gas To

kunnen blijven rijden zal ook moeten beseffen

Liquid) waarmee een vermindering van 50% op emissies wordt

dat daar verplichtingen aan vast zitten. In de

van GTL, een alternatief voor diesel dat al wordt gebruikt in de

bereikt. Vooralsnog gebruikt vooral de binnenvaart deze brandstof

voorlichtingscampagne die de FEHAC voorbereidt

binnenvaartsector. Het effect ervan is bewezen en ligt op ca.

en men voldoet hiermee aan de actuele eisen.

heet dit bijvoorbeeld: “de verantwoordelijkheid houdt

50% verbetering op de relevante emissiecomponenten. GTL

b. Voor benzine worden alternatieven ontwikkeld die vrij zijn

niet op bij het mobiel erfgoed zelf, het strekt zich

is wat duurder dan gewone diesel en helaas nog niet overal

van de meest schadelijke stoffen als benzeen en tolueen. Deze

ook uit tot de omgeving. Men moet verantwoord

verkrijgbaar. Door de nog beperkte verkrijgbaarheid (gebrek aan

brandstoffen worden als het ware samengesteld uit voornamelijk

deelnemen aan het verkeer en men moet verantwoord

verkoopnetwerk) kunnen nog niet alle historische dieselvoertuigen

niet-schadelijke bestanddelen. En verminderen dus de aard en

omgaan met het milieu en dit niet onnodig belasten.”.

permanent op GTL rijden. Er zijn gesprekken gaande met de

hoeveelheid van de emissies.

Voor reacties / vragen mailt u naar secretariaat@

grootste producent van GTL om het distributienetwerk uit te

De FEHAC overlegt met meerdere producenten. Zij dringt er bij

fehac.nl.

breiden. FEHAC pleit ervoor dat de accijns op GTL wordt verlaagd,

Als je vraagt wie er belang hecht aan schone

de overheid op aan dat deze schonere brandstoffen voor iedereen

lucht krijg je bijval van alle kanten. Schone lucht,

bereikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen die de prijs

dat wil toch iedereen! Vandaar ook dat tal van

beïnvloeden (belastingen, accijnzen). Hoe kunnen eigenaren en

lokale initiatieven intussen hebben geleid tot een

gebruikers van het Mobiel Erfgoed zelf zorgen dat zij de emissie

‘veldboeket’ aan plannen voor stedelijke milieuzones.

verminderen? Door soms iets verder te gaan dan de gebruikelijke

Maar hebben die initiatieven ook kans van slagen?

verzorging van oldtimers:

Is dit de manier om luchtkwaliteit te verbeteren?

• het qua uitstoot optimaal onderhouden de voertuigen in een zo

In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet een
aanzet gegeven om te komen tot het uniformeren

zodanig dat het verschil met de meer vervuilende gewone dieselolie

WAT TE DOEN MET
HISTORISCHE VOERTUIGEN?
Dieselmotoren

(circa € 0,25 per liter) komt te vervallen. Een groot voordeel van
GTL of premium diesel is dat de voertuigtechniek ongewijzigd
kan blijven, hetgeen voor de authenticiteit van het voertuig zeer
belangrijk is. Bijkomende voordeel, vooral van GTL, is dat de
motorolie veel langer schoon blijft omdat er minder roet wordt

De voertuigen die geacht worden veel invloed

gevormd. Dit geeft ook grotere verversingsintervallen voor de

goed (=schoon) mogelijke conditie houden;

te hebben op de luchtkwaliteit zijn die met

motorolie en dus minder afgewerkte oliën. Dit is weliswaar geen

• het tanken van moderne, emissiearme brandstoffen (MHF-Fuel

een dieselmotor. Anders dan van moderne

luchtkwaliteitsaspect, maar is wel belangrijk voor duurzaamheid in

van de eisen te stellen aan milieuzones. Niet langer:

(klik hier));

dieselvoertuigen bestaat de techniek van

het algemeen.

elke stad zijn eigen criteria. Staatssecretaris van

• het vervolgens optimaal afstellen van het voertuig op die

oldtimerdieselmotoren vrijwel uitsluitend uit

Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven

brandstoffen.

mechanische componenten die nauwelijks te

(D66), heeft nu de eerste voorstellen richting Tweede

De FEHAC is druk bezig om met producenten / leveranciers van

beïnvloeden zijn. Er is géén roetfilter, geen

Kamer en gemeenten gestuurd.

brandstoffen te komen tot emissiearme alternatieven speciaal

aangepaste inspuitpomp en ook geen bluetec-

uit biomassa, voornamelijk afvalstoffen uit land- en tuinbouw.

voor oldtimers. Brandstoffen die ongekend gunstig afsteken bij de

technologie mogelijk. Historische dieselvoertuigen

Ook deze brandstof heeft milieuvoordelen ten opzichte van de

nu gangbare aardolieproducten, zodanig dat met recht gesproken

hebben een mechanische inspuitpomp die de

fossiele versie: lagere uitstoot van fijnstof en NOx. Met deze

kan worden van een toekomstbestendige oplossing. Een schone

brandstof met een naar huidige begrippen lage druk

brandstof is binnen de FEHAC nog geen ervaring. Afgaande op de

toekomst, ook voor oldtimers.

inspuit. Het resultaat hiervan is dat er, anders dan

informatie van de producent zal deze brandstof aanpassing van

bij moderne dieselmotoren, nauwelijks fijnstof wordt

de techniek vragen. Op dit moment is er onvoldoende informatie

Oldtimerwereld werkt mee aan
effectieve oplossingen

Dit zijn ontwikkelingen waarbij de FEHAC zich nauw
betrokken voelt en waarop zij als hoeder van het
Mobiele Erfgoed invloed wil uitoefenen. Want: is er
straks nog wel plaats voor oldtimers in binnensteden?
De FEHAC neemt de zorgen die er zijn rond het

Bezwaren tegen meer ethanol

BTL (Biomass to Liquid)

Een vrij nieuwe variant voor dieselbrandstoffen is BTL, gefabriceerd

uitgestoten. Wèl is er roetuitstoot, die kan worden

over BTL beschikbaar om deze als alternatief voor diesel te kunnen

Deze ontwikkelingen worden door de FEHAC gezien als erg

beperkt door goed onderhoud, een goede afstelling en

aanmerken. BTL is hernieuwbaar. Een groot voordeel ten opzichte

belangrijk. Er is een tendens om aan de bestaande brandstoffen

door het tanken van kwalitatief goede brandstoffen.

van andere biobrandstoffen zou zijn dat het ook op termijn niet
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concurreert met de voedselproductie. BTL lijkt daarbij

doen. Monteurs in garages waar klassieke voertuigen worden

bijvoorbeeld om brandstoffen die worden gebruikt in

gespecialiseerde kennis nodig. De nieuwe motor is vrijwel zeker

een deel van het agrarische afvalstoffenprobleem te

onderhouden beschikken ook over moderne instrumenten om

machines in de bosbouwsector.

zwaarder en sterker dan de oude, wat aanpassing van onderstel,

kunnen oplossen. Dit wordt door FEHAC nog nader

emissies te meten. Een optimale methode is om een voertuig

onderzocht.

te laten afstellen is op een rollenbank. Moderne brandstoffen

Inzetbaarheid GTL en BTL

hebben veelal een iets andere ontbrandingskarakteristiek dan de

LPG

LPG, of Liquefied Petroleum Gas, is geschikt voor

schokbrekers en remmen nodig maakt. Daarmee worden
ongewenste concessies aan originaliteit en mogelijk ook aan de
veiligheid gedaan.

klassieke brandstoffen. Door een optimale afstelling te kiezen,

de meeste klassieke motoren. LPG is zonder twijfel

GTL en BTL zijn zonder enige aanpassing

wordt maximaal geprofiteerd van de emissie verminderende

schoner dan benzine en geeft vanwege de chemische

onmiddellijk in iedere dieselmotor te gebruiken.

eigenschappen van de moderne brandstoffen. Afstelling op een

samenstelling al 15% reductie op de uitstoot van CO2.

FEHAC maakt hierbij de kanttekening dat

rollenbank is echter relatief duur en niet voor alle voertuigen

Sommige bronnen melden een vermindering tot 20%

het bij overschakelen op gebruik van deze

geschikt. De resultaten zijn niettemin sprekend: er is een

op de CO2-uitstoot. Toch is LPG niet erg populair, en

naar een elektrische aandrijving. Daarbij wordt de brandstofmotor

brandstoffen verstandig is om de motorafstelling

brandstofbesparing tot wel 10% te behalen, wat resulteert in een

wel om de volgende redenen:

geheel verwijderd en wordt een elektromotor ingebouwd; voor de

te (laten) controleren. Mogelijk is het nodig de

beperking van de CO2-uitstoot met eveneens 10%.

• De inbouw van een LPG-installatie kost duizend tot

stroomvoorziening zorgt een accupakket. Het vervangen van een

wel enige duizenden euro’s.

verbrandingsmotor door een elektromotor is vrij ingewikkeld. Het

brandstofleidingen te vervangen. Een duidelijk nadeel

Ontsteking

Ombouw mobiel erfgoed naar elektrische
aandrijving ….

Een relatief nieuw fenomeen is de ombouw van mobiel erfgoed

• De LPG-tank kost veel laadruimte.

bouwen van een veilige elektrische installatie om de elektromotor

Hoewel de meeste liefhebbersvoertuigen doorgaans beter -en

• Een voertuig op LPG heeft wat meer onderhoud

te voeden is werk voor specialisten. De totale ombouw van

reguliere kanalen aan consumenten te leveren. Wel

vaker- worden onderhouden dan moderne voertuigen, is de

nodig.

een klassieke auto naar elektrische aandrijving kost enige

is te verwachten dat er een ‘milieuversie’ komt, die

klassieke ontsteking met zijn mechanische componenten niet

• De LPG-installatie wordt gezien als een aantasting

tienduizenden euro’s. Daarmee heeft men dan een voertuig dat:

bestaat uit 70% reguliere diesel en 30% BTL. Ook

altijd in staat om een optimale verbranding te bereiken en dus de

van de originaliteit van het voertuig.

• historisch niet meer correct is

daarmee wordt al een redelijke emissiebeperking

emissie tot een minimum te beperken. In die gevallen loont het om

• LPG-rijders hebben, door het specifieke fiscale

• voor liefhebbers van mobiel erfgoed geen waarde meer heeft

bereikt. Een alternatief kan zijn, om met een

het voertuig wat vaker af te stellen of een elektronische ontsteking

klimaat in Nederland, nogal eens het imago van

• dat vele tienduizenden kilometers moet rijden om de investering

leverancier in de buurt afspraken te maken dat hij

in te bouwen. Zo’n ontsteking heeft veel minder onderhoud nodig

‘veelrijders’ en belastingontduikers.

terug te verdienen

BTL c.q. GTL aan particulieren gaat leveren. Mogelijk

en blijft steeds het juiste ontstekingstijdstip aansturen. Hiermee

Vanuit het oogpunt van de verbetering van de

• op veel aspecten niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

kan de gemeente hierbij een rol vervullen wanneer

wordt de emissie in de meeste gevallen behoorlijk verminderd.

luchtkwaliteit is het verdedigbaar om de ombouw

het eigen wagenpark of het wagenpark van het OV

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en luchtkwaliteitsaspecten

van klassiekers naar LPG te stimuleren. FEHAC is

In dit kader is het van belang om te signaleren, dat het voor de

omschakelt naar BTL c.q. GTL.

zijn elektronische ontstekingen zonder meer aan te bevelen,

hier terughoudend in, vanwege de investering, die

hulpdiensten (letterlijk) van levensbelang is om na een ongeval

hoewel dit een (kleine) concessie is aan de originaliteit van het

men slechts kan terugverdienen door relatief veel

met een elektrisch voertuig veilig te kunnen werken aan de

voertuig. Inmiddels zijn er goede elektronische ontstekingen

te rijden. Daarmee zou de suggestie worden gewekt

redding van slachtoffers. Bij de in serie gebouwde elektrische

Benzinemotoren zijn vanaf de jaren ‘70 van de vorige

verkrijgbaar die uiterlijk niet of nauwelijks zijn te onderscheiden

dat het mobiel erfgoed toch kan worden ingezet als

of hybride voertuigen beschikken de hulpverleners over actuele

eeuw langzaamaan met katalysatoren uitgerust.

van de conventionele ontstekingen. Het is zaak uit oogpunt van het

alternatief voor een modern voertuig en dat is strijdig

kennis hoe slachtoffers uit een auto zijn te bevrijden. Daarvoor

In 1978 introduceert VOLVO de eerste geregelde

behouden van de originaliteit om de originele ontsteking zorgvuldig

met de erfgoedgedachte.

worden regelmatig cursussen gegeven om de kennis up-to-date

driewegkatalysator, die in de jaren daarna op steeds

te bewaren zodat die later altijd nog weer kan worden ingebouwd.

meer voertuigen is toegepast. Vanaf dat moment

De combinatie van inbouw van een elektronische ontsteking en

zijn voertuigen ‘minder vuil’. Hoewel de techniek

afstelling op de rollenbank geeft de beste resultaten.

van BTL is dat de producent binnen afzienbare
termijn geen plannen heeft om de brandstof via de

Benzinemotoren

om voertuigen nòg schoner te maken nog steeds
successen oplevert. Onze aandacht ligt echter bij de

Andere brandstoffen

Andere motor?

te houden. Van de als enkele stuks omgebouwde elektrische
klassieke voertuigen ontbreekt die kennis. Alleen al om die reden

De inbouw van een moderne motor met

is de FEHAC een tegenstander van een dergelijke ombouw. Verder

driewegkatalysator is technisch gezien een vrij

veranderen door de ombouw het gewicht - er wordt immers zo’n

serieuze ingreep, maar met een direct positief gevolg

200 kg aan accu’s ingebouwd - het zwaartepunt, de wegligging

Net zoals voor diesels geldt hier dat de kwaliteit van de getankte

voor de emissie. Toch raden wij dit als FEHAC af.

en moeten vraagtekens geplaatst worden of het beschikbare

we bij voertuigen van 30 jaar en ouder de emissie

brandstof van invloed is op de mate van emissie. Ook hier verdient

Ten eerste is zo’n inbouw strijdig met de definitie

remvermogen nog voldoende is. Weliswaar kan het remvermogen

(per kilometer) willen beperken, staan er een aantal

het de voorkeur om premium-brandstoffen te tanken. Daarbij

van mobiel erfgoed, het is een investering die

worden vergroot, maar dat heeft dan weer tot gevolg dat de

mogelijkheden ter beschikking:

komt, dat veel oudere voertuigen erg gevoelig zijn voor bio-ethanol.

groter is dan de inbouw van een LPG-installatie

krachten die bij het remmen vrijkomen, op een heel andere manier

• afstelling / rollenbank

Het gebruik hiervan kan tot schade aan de motor en de rubbers en

en voor de inbouw van een nieuwe motor is zeer

inwerken op het voertuig. De vraag is: hoe veilig is dat?

• elektronische ontsteking

pakkingen leiden. De meeste premium brandstoffen bevatten anno

• andere brandstoffen

januari 2018 in Nederland (nog) géén bio-ethanol. In sommige

• LPG

buitenlanden bevat ook de premium benzine wel bio-ethanol. Een

voertuigen van 30 jaar (1988) en ouder. Wanneer

Afstelling en rollenbank

nieuwe ontwikkeling is het gebruik van speciaal voor oldtimers
ontwikkelde benzines, waar de meest schadelijke stoffen zoals

Naarmate een krachtbron beter is afgesteld zal

benzeen en tolueen niet meer in zitten. Wat er niet in gaat kan er

het voertuig minder emissie produceren. Hierbij

ook niet meer uitkomen. Zo kan ook zonder geregelde katalysator

zijn de afstelling van de carburateur, de ontsteking

de uitstoot fors beperkt worden. Naar deze ontwikkelingen moet

en de kleppen het belangrijkste. Een eigenaar

nog nader onderzoek worden gedaan om te kunnen vaststellen of

van een historisch voertuig kan hieraan zelf veel

zij volledig geschikt zijn voor klassieke voertuigen. Het gaat hier

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

Zowel
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• reparatie
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• nieuw en klassiek
• porsche specialist
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Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
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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.
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Keep it original.
Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche ofﬁciële dealer? Als
DeWie
klassieke
911 & 912.
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche ofﬁciële dealer? Als
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

» bedrijfskleding «

» relatiegeschenken «

» kerstpakketten «

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN
Wij denken graag met u mee zodat u uw relatie kunt verrassen!
Neem nog vandaag contact met ons op en wij komen met een passend voorstel.
Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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