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VAN DE VOORZITTER

DE BOURGONDISCH RODE 911 IS HELAAS NIET VEEL MIJN GARAGE
UITGEKOMEN DIT JAAR. IK DENK DAT DE GISTEREN VERREDEN
ZUID-HOLLAND RIT DE 3E KEER WAS. VEEL TE WEINIG NATUURLIJK.
DE OORZAAK WETEN WE ALLEMAAL, HET VIRUS WAT DE WERELD NOG
STEEDS IN ZIJN GREEP HEEFT.

J

e kunt natuurlijk alleen in je Porsche stappen en een stuk gaan

Langzaam kunnen we ook weer gaan denken aan

rijden, maar het is veel leuker om dit in groepsverband te doen

winterprojecten voor onze Porsches. Voor mij

en samen evenementen te bezoeken. Ik denk dat we pas echt weer

betekent dat ik eindelijk eens ga kijken of in de

van onze auto’s en alles wat daarbij hoort kunnen genieten als er

intervalstand van mijn ruitenwissers weer 100%

een werkend vaccin is. We kunnen alleen maar hopen dat dit zo

kan maken. Ook gaan de warmtewisselaars eronder

snel mogelijk beschikbaar komt.

uit om er wat gelekte olie uit te verwijderen. Kleine
projectjes deze keer. Klaar maken voor het seizoen

Dit alles heeft natuurlijk ook een reflectie op de evenementen die

2021. Nieuw jaar, nieuwe kansen….

we normaal bezoeken of zelf organiseren. Zo hebben we een paar
weken geleden het fabrieksbezoek moeten annuleren daar Porsche

Blijf gezond allemaal. We hopen jullie te zien op 11

geen ‘vreemden’ in hun fabrieken wil. Normaal zo’n 900 bezoekers

oktober voor de Herfstrit!

per dag, maar nu geen, uit angst voor besmettingen. Logisch, maar
erg jammer. Ook zullen we dit jaar geen technische dagen meer
organiseren. We hebben nog de Herfstrit op de planning staan voor

Hessel Roukema

11 oktober en we gaan de uitgestelde Algemene Ledenvergadering

Voorzitter

nog houden, maar dan online.
Voor volgend jaar is er nog veel onzekerheid over de evenementen,
zowel in binnen- als buitenland. In principe zullen de meeste
uitgestelde evenementen van 2020, zoals Le Mans Classic en
Goodwood, in 2021 worden gehouden. Maar dat is alleen als dit
veilig kan gebeuren. De trip naar Zweden zullen we weer gaan
plannen, evenals andere buitenlandse trips. Maar in hoeverre
deze trips doorgang kunnen vinden, hangt geheel af van hoe de
situatie dan is. Binnenlands zijn er wat mogelijkheden, maar ook

Het ultieme clubhuis.

hier is het niet eenvoudig om met groepen een horecagelegenheid
te bezoeken in verband met de Corona regels. Kortom, we gaan
wel een planning maken, maar meer dan ooit tevoren is dit onder
voorbehoud.

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

Zoals onze evenementencommissie in deze uitgave beschrijft, zijn
we als club bezig met het ontwikkelen van een club app. Daarmee
kunnen we onder andere het versturen van berichten en het
inschrijven en betalen van evenementen vergemakkelijken. Ook
routeboeken voor trips en andere relevantie informatie kunnen we
sneller met jullie delen. Dit zal een aanwinst zijn voor onze club.
Meer informatie volgt later.
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

HET IS ZONDAG 13 SEPTEMBER ALS IK DE LAATSTE HAND LEG AAN
AL WEER DE DERDE UITGAVE VAN UW CLUBMAGAZINE VOOR DIT
SEIZOEN. DAT IS WAT LATER DAN GEBRUIKELIJK, MAAR HEEFT ALS
REDEN DAT IK DE GISTEREN VERREDEN ZUID HOLLAND RIT PERSÉ
MEE WILDE NEMEN.

A

Hans van Berkom (“Restauratie 1977’er Targa Chrome Edition 2.7

Tenslotte in dit clubmagazine de boekbespreking,

S Sportomatic”) en Gijs Bouthoorn (“Olietank vervangen”). Voorts

het overzicht met nieuwe (aspirant)leden en het

deel 2 van het artikel over de geschiedenis van de Porsche Targa,

FEHAC nieuws. Een update voor de evenementen-

waarvan het eerste deel in het vorig clubmagazine werd gepubli-

kalender zit er in deze onzekere tijden niet in. Houdt

ceerd. Van collega redacteur (en secretaris) van de Porsche 928

u komende tijd dus vooral de clubwebsite en uw

club ontving ik desgevraagd een door hem vertaalde in memoriam

mailbox in de gaten!

over de onlangs op 90 jarige leeftijd overleden Hans Mezger, de
briljante en gedreven technicus die in de 60’er, 70’er en 80’er

Ik hoop dat u net zoveel plezier ontleent aan het

nders is het pas rondom de feestdagen dat u kunt meegenie-

zodat ik tenslotte ten einde raad een poging deed bij

jaren zo veel voor Porsche heeft gedaan betekend. Zelf stelde uw

lezen van deze uitgave van het clubmagazine als

ten van dit mooi en gezellige clubevenement. Enfin, dankzij

(toen nog) Porsche Hoogenboom Rotterdam en je

redacteur – webmaster ‘n artikel samen naar aanleiding van ’t

ik had aan het ervoor schrijven en ‘t samenstellen

de inspanningen van een aantal clubleden en wat huiswerk van

gelooft het werkelijk niet. Porsche kon het onder-

overlijden van racelegende Sir Stirling Moss op 1e Paasdag van dit

ervan.

mijzelf (en een collega redacteur, waarover straks meer) ligt er weer

deel nieuw leveren, mét hendeltje en in verchroom-

jaar. Verder verslag van de op 5 juli jl. verreden Twenterit, de HGP

een goedgevuld clubmagazine voor u.

de (!) uitvoering! De complete scharnierhelft werd

op Zandvoort op 4 tot 6 september jl. en de al aangehaalde Zuid

Veel leesplezier en wellicht treffen we elkaar op de
Herfstrit op 11 oktober as.

gewikkeld in een krant uit 1975 (!) en keurig verpakt

Holland rit dit weekend en een opvolgende publicatie over onze

De ingezonden Resto Strip over stoelbeslag van onze inmiddels

in Porsche folie vanuit Duitsland aangeleverd. New

clubgeschiedenis aan de hand van onze oude clubbladen. Dit keer

vaste columnist Joris Schweitzer bracht mijn herinneringen terug

Old Stock in Optima Forma. De krant moet ik nog

werd uitgave 2 van jaargang 1 doorgespit, gepubliceerd in april

Marc Bezem

naar het begin van dit millennium, toen ik druk was met de res-

ergens hebben 😊  Heb  over  dit  voorval  destijds  nog 

1994.

redacteur – webmaster

tauratie van m’n in 1999 aangeschafte zilvergrijze 2.4T Coupé uit

gecorrespondeerd met onze toenmalige webmaster

1972. Want tijdens die restauratie heb ik ook de originele stoelen

Erik Vos, die helaas niet meer onder ons is. Op de

helemaal opgeknapt, met behoud van (bijna; zie hierna) alle origi-

foto het bijpassend zelfportret van uw redacteur –

nele onderdelen en bekleding. Enige concessie die ik deed was het

webmaster op de kop af 20 jaar geleden, trots op het

verchromen van de stoelmechanismen ipv. het originele matzwart.

toenmalig eindresultaat. Als ik nu in de spiegel kijk,

Die matzwarte verf was kwetsbaar en lang niet zo duurzaam (en

ontwaar ik een enigszins andere haarkleur, maar dat

mooi vond ik) als chroom. Feit wil wel dat aan de bestuurdersstoel

geheel terzijde…

het hendeltje voor de vergrendeling van de rugleuning ontbrak. Ergens in verleden van de auto was er een linker scharnierhelft van

Goed, wat staat u verder zoal te wachten in deze

een passagiersstoel opgezet, dus zonder hendeltje. Dat ging een

uitgave van uw lijfblad? In de rubriek “Even voor-

paar jaar goed, tot dat – u raadt het al – in 2003 ‘n APK keurmees-

stellen” stelt clublid en fervent autoliefhebber Jan

ter het zag en de auto erop afkeurde omdat de rugleuning niet

van Warendorp zich aan u voor. Ik sprak deze ge-

te vergrendelen was. En nu komt het: zo’n losse scharnierhelft

dreven ondernemer uit ’s Gravendeel toevallig gister

vond (en vind) je niet 1-2-3. In eerste instantie een advertentie op

namiddag tijdens ’t afsluitend drankje van de Zuid

de clubwebsite laten zetten en stad en land afgezocht en -gebeld.

Holland rit, bij Van der Valk in Breukelen. Jan heeft

Een complete stoel ervoor aanschaffen vond ik toch al te gortig

na enkele jaren tevergeefs zoeken zijn droom om
een goed en betaalbaar F model te vinden – althans
voorlopig – laten varen en in 2018 zijn prachtige
85’er 3.2 Carrera Coupé aangeschaft.
Over de Resto Strip van Joris Schweitzer schreef
ik in m’n inleiding al. Joris blijft verbazen met zijn
briljant opgezette informatieve bijdragen, deze
keer dus over het stoelbeslag. Datzelfde geldt voor
Hakse Straatsma die een heel andere stijl hanteert,
maar daar net als Joris enorm veel tijd en energie in
steekt. Deze keer een chronologische uiteenzetting
over vierwiel aangedreven Porsches. Een reis door
de tijd verlevendigd met talloze illustraties en foto’s.
In het kader van het dossier “Covid 911.912” zijn
inzendingen overgenomen van de hand van respectievelijk Frits Vogel (“Door het oog van de naald”),
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

COLOFON

DE ZOMERVAKANTIES ZITTEN ER WEER OP. NA EEN HEERLIJKE WEEK
FRIESLAND DE FOCUS OP DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR. WE
HADDEN GEHOOPT OM VELE VAN DE UITGESTELDE PORSCHE (CLUB)
EVENEMENTEN EN RITTEN IN SEPTEMBER ALSNOG TE KUNNEN
GAAN BELEVEN.

VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl

9

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

EVENEMENTEN

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

Zo zijn we lang bezig geweest om een Fabrieksbezoek aan
Stuttgart voor elkaar te krijgen bij Porsche. De groeimarkt
voor Porsche ligt voornamelijk in Amerika en China,
waardoor de aandacht van Porsche meer uitgaat naar die

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

landen. Uiteindelijk was dit toch gelukt, maar helaas gooit
het virus roet in het eten maar zijn we in 2021 wel welkom,
de datum is nog niet bekend.
Ook de tweedaagse Zeelandrit kregen we helaas niet voor
elkaar. Een overnachting met zo’n groep mensen lukt

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

gewoonweg niet. Een eendaagse Zeelandrit, waar we
overigens geen enkel lid hebben wonen, leek ons gezien de
aanrijdafstand geen optie. Daarom proberen we met een
enkele dagrit toch nog iets van het seizoen te maken!

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

CLUBAPP
Omdat het qua organisatie een rustigere tijd is ben ik me
gaan bezig houden met het oppakken van de “KlassiekePorsche-911-912-club” app. Ons clublid Melissa Knape

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

kwam met dit leuke idee. Inmiddels staat de clubapp in de
“steigers” en draait deze momenteel in de testomgeving.
Het leuke van de app is dat we als club nog dichter bij de
leden komen te staan. De app is straks voor iedereen te
downloaden, maar voor de leden komt er een login. Achter
deze login kun je je gaan opgeven voor evenementen, vind
je het routeschema, eventuele locaties en andere informatie
van het evenement. Tijdens met name de meerdaagse
(buitenland) ritten is er meerdere keren gevraagd om
onderling met elkaar te kunnen communiceren, foto’s te
delen, etc. Dit is via een nieuwe WhatsApp koppeling in deze

We hopen jullie binnenkort te kunnen melden

app allemaal mogelijk.

dat de app op zowel Android als Apple devices te

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

downloaden is.
Ook is er een keuze om jezelf zichtbaar te maken in de app
met je persoonlijke foto en de foto van je auto. Zo kun je op

Mede namens Dennis Gronert een hartelijke

het gemak gedurende het evenement nog eens even terug

groet,

kijken wie ook alweer wie is en met welke auto hij of zij rijdt.

Patrick de Wit

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: JAN VAN WARENDORP
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model, dus met 2.0 of 2.2 liter motor. Mooie exemplaren waren
echter ver boven mijn budget en de auto’s die wel binnen mijn
budget vielen waren zonder uitzondering opknappers met veel
roest en/of motor- en versnellingsbak problemen.
Ik wilde echter toch het vroege model hebben en ben vervolgens
gaan zoeken naar een 912 met 1,6 liter viercilinder motor. Tijdens
deze zoektocht, die overigens ook zeer moeizaam verliep, kwam
ik in contact met Barwaut Verhoeven en via hem ben ik naar een
paar zeer leuke en leerzame meetings van het Porsche 912 Forum
geweest.
Toen ik in 2018 nog steeds geen geschikte 912 (vanwege te hoge
prijs of weer dezelfde roest-, motor- en versnellingsbakproblemen)

Naam: Jan van Warendorp

had gevonden wilde ik toch eindelijk wel eens Porsche gaan rijden
en ben ik op zoek gegaan naar ‘the next best thing’, namelijk een

Woonplaats: ’s-Gravendeel

Carrera 3.2. Van de Carrera 3.2 was volop keus binnen mijn budget
en in de zomer van 2018 ben ik half Nederland doorgereden om
zoveel mogelijk auto’s te bekijken. Na meerdere auto’s te hebben

Burgerlijke staat: Sinds 1996 getrouwd met
Margreet, 1 dochter (1997) en 1 zoon (2000)

geïnspecteerd heb ik besloten dat het een Carrera 3.2 coupé met
schuifdak, airco en bij voorkeur sportstoelen moest worden.
Uiteindelijk heb in september 2018 bij Peter de Pous van OPC

EVEN VOORSTELLEN

Classics in Oosterhout mijn 1985 Carrera 3.2 coupé gekocht. De
auto is een USA model met 92.000 miles op de teller in Indisch
rood met Champagne lederen interieur en voorzien van al de
gewenste opties. Op de motorkap en de achterbumper na is de

JAN VAN WARENDORP
V

auto nog in de eerste lak. Wat steenslagbeschadigingen vind

mooie reizen heb gemaakt naar onder meer

Wanneer ik als baby niet wilde slapen zette mijn moeder mij

Zwitserland en Italië, maar ook dichterbij naar

rijden. Inmiddels heb ik er zo’n 8.000 plezierige en probleemloze
kilometers mee gereden en ben ik er zo blij mee dat ik niet meer
mooier vind dan mijn model.

in de reiswieg in haar VW Kever met draaiende motor en dan sliep

bijvoorbeeld de Ardennen. Toen wij kinderen kregen

Door Ronald Bosma werd ik erop gewezen dat eigenaren van

ik binnen 5 minuten, zo is mij al vaak verteld. Vanaf mijn 10e jaar

ging dit uiteraard niet meer en reed ik keurige

Carrera 3.2 modellen ook lid kunnen worden van de Klassieke

begon ik met het kopen van autotijdschriften van mijn zakgeld

gezinsauto’s zoals BMW 3 serie, VW Golf, Audi

Porsche 911 & 912 Club en heb ik mij aangemeld.

zoals Autovisie en Autoselect. Ook kreeg ik elk jaar met Kerst de

A3 en Alfa Romeo 159. Wel ben ik al die jaren auto

Ik verheug mij erop om, als de Corona crisis achter ons ligt, deel

nieuwste uitgave van het jaarboek Autotest. Al deze uitgaven heb

evenementen blijven bezoeken zoals de Historische

te nemen aan ritten en bijeenkomsten van de club en andere

ik nog steeds op zolder liggen. Hiermee kon ik uren zoet zijn.

Grand Prix, Italia a Zandvoort en de Pinkster- en

clubleden te leren kennen en natuurlijk hun auto’s te bewonderen.

Paasraces op Zandvoort, Techno Classica in Essen,
Inmiddels heb ik een flinke verzameling boeken over sport-en

Interclassics in Maastricht en diverse automusea,

raceauto’s. Mijn absoluut favoriete auto was toen de Ferrari 308

ook vaak in het buitenland tijdens vakanties. Heel

GTS van Thomas Magnum. Alleen al voor deze auto keek ik elke

veel plezier heb ik beleefd tijdens de bezoeken aan

week naar de TV-serie Magnum P.I. Vanzelfsprekend was het mijn

de Beaulieu International Autojumble in de zuid

droom om ooit zo’n Ferrari te bezitten. Aangezien verstand met

Engelse New Forest, waar we met een vriendengroep

de jaren komt, werd ik rond mijn 20e jaar steeds meer fan van de

vier keer naartoe zijn geweest.

Porsche 911, alhoewel die voor mij toen nog totaal onbereikbaar
was.

Toen mijn kinderen meer hun eigen weg gingen en
ook mijn financiën het toelieten ben ik in 2015 voor

In de jaren 90 had mijn moeder een E30 BMW 320i cabrio

het eerst serieus naar een Porsche 911 gaan zoeken.

waarmee ik samen met mijn vriendin en later vrouw Margreet

Mijn voorkeur ging uit naar een zo vroeg mogelijk

Hobby: Klassieke-en sportauto’s en alles
wat erbij hoort zoals beurzen, meetings en
automusea bezoeken, darten en muziek
(voornamelijk uit de jaren 60, 70 en 80)

ik niet zo erg, omdat ik van plan ben veel met de auto te gaan

aan een vroege (2.0 of 2.2) 911 denk, hoewel ik die nog steeds
an kinds af aan ben ik al gek van auto’s en autorijden.

Werk: Eigenaar van een bedrijfje in productie
en verkoop van draglineschotten

Jan van Warendorp

Auto’s: 1985 Porsche 911 Carrera 3.2 coupé
en zakelijk 2017 BMW 318i
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EVENEMENTENKALENDER 2020/2021

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Jaarvergadering

Online via MS Teams

Info volgt

NL

Herfstrit

Zondag 11 oktober 2020

Info volgt

NL

Technische dag

Uitgesteld naar 2021

Info volgt

NL

Fabrieksbezoek Stuttgart

Uitgesteld naar 2021

Stuttgart

D

Zweden rit

Uitgesteld naar 2021

Scandinavië

Z

Zowel

Le Mans Classic

1 t/m 4 juli 2021

Le Mans

F

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

Mille Miglia

22 t/m 25 oktober 2020

Rome

I

Collectors day

Opnieuw uitgesteld

Heteren

NL

Porsche Parade Europe 2020

24-27 juni 2021

Zwitserland

CH

Classic Days Schloss Dyck

6 t/m 8 augustus 2021

Schloss Dyck

D

Concours d’Elegance

28 en 29 augustus 2021

Soestdijk

NL

EXTERNE EVENEMENTEN

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

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

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

NB. Alle data zijn onder voorbehoud.

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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TWENTERIT 5 JULI 2020

TWENTERIT
5 JULI 2020
E

indelijk konden we weer! Na een lange
“winterstop” werd er op 5 juli jl. voor het

eerst weer een club rit verreden, uiteraard geheel
overeenkomstig de RIVM richtlijnen georganiseerd.
Op zondag 5 juli werd er vanaf 10.00 uur verzameld
op het terras van het mooi gelegen Sandton IJsselhotel,
met uitzicht op de Hanzestad Deventer. Er was
gezorgd voor een allerhartelijkste ontvangst met koffie
of thee en huisgemaakte Deventerkoek, rondgebracht
door ons organiserend evenementencommissielid
Patrick de Wit.
Rond kwart over elf namen de deelnemende equipes
de routeboeken in ontvangst en ging iedereen op pad.
De uitnodiging voor rit stelde de deelnemers “een
prachtige groene route door de Twentse weilanden” in
het vooruitzicht en dat werd helemaal bewaarheid.
Om de onderlinge afstand onderweg te bewaren
en te voorkomen dat de deelnemers onderweg
voor terrassen zouden moeten reserveren, had de
organisatie bedacht om dit keer voor de lunch aan
iedereen een goedgevulde rieten picknickmand mee
te geven. Hierdoor kon iedereen onderweg op eigen
gelegenheid een mooi stekje zoeken.
De rit was in het gebied rondom de Sallandse
Heuvelrug uitgezet. Na het verlaten van Deventer
werd via Olst, Dalfsen en Den Ham na een dikke 100
kilometer sturen Nijverdal bereikt. Daar werd in de zon
nog wat na geborreld op een terras.
Al met al een perfect georganiseerd evenement,
een schitterende route, uitstekend gezelschap en
weergoden die ons die dag goed gezind waren.
Met dank aan organisatoren Patrick en Lonneke de Wit.
NB. De foto’s zijn van de hand van Ernst van der
Weerd, Hermie van Laar, Lonneke de Wit en
ondergetekende.
Marc Bezem
redacteur – webmaster

TWENTERIT 5 JULI 2020
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TWENTERIT 5 JULI 2020

TWENTERIT 5 JULI 2020
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HISTORIC GRAND PRIX 2020

HISTORIC GRAND PRIX 2020

HISTORIC GRAND PRIX 2020
KORT FOTOVERSLAG VAN DE SLOTDAG VAN DE HISTORIC GRAND
PRIX 2020 OP HET VERNIEUWDE CIRCUIT ZANDVOORT (SINDS KORT
VOLUIT “CM.COM CIRCUIT ZANDVOORT”). EEN BEPERKT AANTAL
CLUBLEDEN WAS OP ZONDAG NAAR HET CIRCUIT AFGEREISD, VOOR
DE AL WEER 9E EDITIE VAN DIT MOOIE EVENEMENT.

V

anwege de Corona beperkingen was er deze

naam “Strijd der Dwergen” voor de overwinning gingen. Dat het er

keer wel een flink stuk minder uitgepakt dan

bij met name de laatste categorie bepaald niet zachtzinnig aan toe

voorgaande jaren. Kleinere startvelden, minder toe-

ging, bleek wel uit een Mini Cooper die in de Audi S vlak voor onze

schouwers, geen hospitality vanuit Porsche (of andere

neus op (en dus niet uit) z’n dak ging... Gelukkig stapte de coureur

fabrikanten) en dus ook geen oud coureurs en andere

met behulp van enkele toegesnelde marshalls ongedeerd uit het

race coryfeeën die handtekeningen uitdeelden of

wrak. De rolkooi en zespuntsgordel hadden hun nuttig werk gedaan

waarmee je een praatje kon aanknopen.

maar de auto leek zo op het eerste oog volledig afgeschreven.

Desalniettemin een gevarieerd raceprogramma met

Al met al een leuk programma en uitstekend weer. Volgend jaar

het nodige spektakel, op zondag onder meer de His-

weer van de partij in de naar ik hoop inmiddels bijna “ouderwetse”

toric Monoposto, Formula One en Sports Cars Races,

pré Corona setting. We gaan het zien.

de HARC NK82-90 Races en niet in de laatste plaats
de “Kampf der Zwerge” Race, waarin Mini Cooper’s,

Marc Bezem

FIAT Abarth’s en NSU TT’s, die vroeger onder de

redacteur – webmaster
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B

ij aankomst konden we de auto nog net op ’t
parkeerterreintje op de boulevard kwijt en was

er een hartelijk welkom door mede bestuursleden
Hessel en Dennis en de inmiddels gearriveerde
deelnemers die de zaak en het terras bevolkten.
In het restaurant bleek de koffiemachine kuren te
vertonen en werd in allerijl een monteur opgetrommeld die het apparaat aan de gang wist te krijgen.
De koffie liet dus even op zich wachten, maar die tijd
werd opgevuld met een praatje met de aanwezige leden. Er hadden zich voor vandaag in een krappe week
tijd toch ruim dertig equipes aangemeld, dus het was
maar goed dat de aankomst en vertrek gefaseerd verliepen. Enkele deelnemers maakten een korte strandwandeling alvorens de uitgezette route te gaan rijden.
Geen routeboek met bolletjes en pijltjes deze keer
maar uitgeschreven instructies. In het begin even
wennen, maar al snel werden de aanwijzingen
foutloos opgevolgd. De route was opgedeeld in 2
delen: een deel voor de lunch en een deel erna. Het
eerste deel voerde noordwaarts langs de kust over
Noordwijk, na verloop afbuigend ’t binnenland in
richting de Westeinde plassen. Net over de A4 in ‘t
plaatsje Burgerveen was de lunchstop bij autobedrijf
“Real Art on Wheels” waar een schitterende
autocollectie was te bewonderen die de naam van het
bedrijf eer aandeed. De collectie bestaat voornamelijk
uit klassiekers en youngtimers en alles is te koop,
voor de meer gefortuneerde liefhebber wel te
verstaan. Op deze mooie locatie werd door Dennis en
Nicole een meer dan uitstekende lunch verzorgd.
’s Avonds lees ik op de website van Real Art on
Wheels: “De oorsprong van ons bedrijf gaat terug
tot 1957, het jaar dat ’t bedrijf begon als lokale
garage in Alphen aan den Rijn. Toen Hans Bezemer
in 1976 het familiebedrijf overnam, begon hij
met het verzamelen van klassieke auto’s. Bij zijn
overlijden in 2007, telde de collectie meer dan 230

MET DE KINDEREN AL VROEG OP PAD DEZE ZATERDAGMORGEN,
WANT DE DEELNEMERS AAN DE MIN OF MEER TER ELFDER URE
GEORGANISEERDE ZUID-HOLLAND RIT WERDEN TUSSEN HALF
TIEN EN HALF ELF VERWACHT BIJ STRANDTENT/RESTAURANT
KATTUKKERZANDT AAN DE BOULEVARD ZEEZIJDE IN KATWIJK AAN
ZEE. EN DAT IS TOCH EEN DIK UUR STUREN VANUIT HOEVELAKEN.

auto’s en diverse klassieke motoren. Hieruit zijn we
begonnen met onze “Real Art on Wheels” -filosofie.
Wij geloven in erfgoed en behoud. Eigenaar Bodie
Hage groeide op in de collectie van Hans Bezemer.
Op jonge leeftijd werd zijn passie voor klassieke
auto’s door Hans aangemoedigd. Terwijl hij hem
vergezelde naar vele auto-evenementen, concours
d’Elegances en uitstapjes naar andere verzamelaars,
ontwikkelde Bodie een groot oog voor kwaliteit.
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Zoveel verschillende auto’s gezien, heeft hij een
wijdverbreide smaak: je kunt hem blij maken met
zeer originele auto’s en moderne sportwagens.
Bodie is afgestudeerd aan de Nyenrode Business
Universiteit en is geregistreerd taxateur van
historische voertuigen (Federatie TMV).
Verderop lees ik meer over Bodie en zijn filosofie in
een ander artikel: “Dit ben ik, dit is mijn leven. Ik
geef, naast mijn vriendin, alleen om mooie auto’s.
We hebben één standaard: ze moeten perfect zijn.
Auto’s zijn emotie, een handelaar is een verzamelaar
die te weinig geld heeft. Ik heb eens een Porsche uit
1968 verkocht waar ik erg spijt van kreeg. De eerste
eigenaar woonde in dezelfde straat als wij. Zodra
het kon heb ik de auto weer teruggekocht.”. Een zeer
bevlogen liefhebber en kenner deze pas 31-jarige
ondernemer.
Na de lunch voerde het tweede deel van de
route langs de Westeinde plassen via Aalsmeer,
Kudelstaart, Langeraar, Alphen aan de Rijn en
Zwammerdam naar het slotstuk van de route langs
de Meije. Een idyllisch kronkelweggetje dat deels
de grens van de provincies Zuid Holland en Utrecht
volgt. Na Woerdens Verlaat nog even gasgeven op
de N212 en N401 om uiteindelijk bij ’t eindpunt in
Breukelen te arriveren. Daar wachtte de deelnemers
nog een laatste drankje alvorens iedereen huiswaarts
keerde.
Een heerlijke dag sturen met de Porsche 911’s en
912’s, niet in de laatste plaats door de op-en-top
organisatie van onze Evenementencommissie en
Dennis en Nicole in het bijzonder. Tot slot verdient
Bodie Hage een extra woord van dank voor de
gastvrije ontvangst op zijn mooie bedrijf.
We kijken nu al weer uit naar de Herfstrit op
11 oktober as.

Marc Bezem
redacteur – webmaster
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uitgave aan, die zijn overgenomen uit het allereerste exemplaar
van de “Auto Motor Klassiek” en het Amerikaanse “Exellence – a
magazine about Porsche cars”. Kopij voor de derde uitgave van ’t
clubblad moet op 1 juli binnen zijn.
De evenementenagenda voor 1994 omvat een bezoek aan Porsche
expert Bob Hahn, een bijeenkomst bij de “Automobielclub Flaqee”,

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE
VOOR 2020 GEPLANDE EXTERNE- EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN
BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG.
DIT WAS AANLEIDING
VOOR ‘T IDEE OM IN
DE CLUBMAGAZINES
IN EEN APARTE
RUBRIEK TERUG
TE KIJKEN OP DE
HISTORIE VAN
ONZE CLUB, AAN
DE HAND VAN DE
OUDE CLUBBLADEN
WAAROVER DE
REDACTIE UITERAARD
BESCHIKT.

W

deelname aan de Porsche Challenge, Historische races met oldtimer
parade (op Zandvoort?), Koffiebijeenkomst, een grootse bijeenkomst van de FEHAC in Rotterdam, opening van de nieuwe Porsche
vestiging in Leusden, een najaar evenement en een technische
bijeenkomst. Daarnaast nog een hele trits binnen- en buitenlandse
evenementen.
In clublid aan het woord vertelt clublid Ido Verstegen hoe hij in
de zomer van 1992 in Amerika op zoek gaat naar een Harley Davidson motorfiets en een Alfa Spider maar in augustus van dat jaar
op de kade van Antwerpen een Spider en een … Porsche 911T Targa
in ontvangst mag nemen. Beide auto’s blijken bij nader inzien op
typische Amerikaanse wijze te zijn “gerestaureerd”, zodat Ido op het
moment van schrijven (februari 1994) nog geen meter in zijn PorIn zijn stukje van de voorzitter schrijft Gijs van

sche heeft kunnen rijden. Hij schrijft wel volledig door het Porsche

Wagensveld over het eerste evenement van 1994, een

virus te zijn gegrepen, iets waartegen wat hem betreft geen medicijn

in samenwerking met andere Porsche clubs geor-

voor hoeft te worden ontwikkeld.

ganiseerde en door PON gesponsorde instructie-/
rijdag op de Nürburgring in Duitsland. Volgens Gijs

Iets verderop is de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergade-

“een geweldige ervaring ondanks het koude en natte

ring opgenomen, die op 6 mei 1994 zal worden gehouden in Her-

weer”. Verder haalt Gijs de eerste eigen bijeenkomst

berg de Prins in Berlicum. Belangrijkste agendapunt is de voorge-

van dat jaar aan, gehouden in Raamsdonksveer en

nomen statutenwijziging waaraan ik in het stukje van de voorzitter

staat hij uitgebreid stil bij groeiende ledental van de

al even refereerde. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat voor deze

club, een ontwikkeling die zoals hij schrijft “gebiedt

statutenwijziging aanwezigheid van tenminste 2/3e deel van de

e gaan deze keer terug naar de

is van (gewoon) bestuurslid gepromo-

clubblad gevoegd waaraan de penning-

tot waakzaamheid”. Voor de komende ALV wordt

leden vereist is. Of dat in een keer is gehaald, lezen we ongetwijfeld

tweede uitgave van het “Negen

veerd tot vice voorzitter, Joost Linssen

meester Joost Linssen in zijn stukje

in dat verband een statutenwijziging aangekondigd,

in een van de opvolgende clubbladen. Dat houdt u dus nog tegoed.

11 en 12 Nieuws”, oftewel nummer 2

is penningmeester en 2e secretaris,

verderop ’t blad de leden nog maar

die verband houdt met de toelating van nieuwe

van de 1e jaargang die verscheen in

Hans Lichtendahl is evenementenco-

‘ns meent te moeten herinneren. De ac-

clubleden. Het eerder in 1993 vastgestelde criterium

De aansluitend geplaatste

april 1994. In de enkele maanden daar-

ördinator, Rens Rietveld is (algemeen)

ceptgiro “mag worden vernietigd als de

“Porsches 911 en 912 van 15 jaar of ouder” zal worden

FEHACtiviteiten beslaan

voor in februari 1994 verschenen eerste

bestuurslid en Gert-Paul van ’t Hoff

adressant de contributie al op andere

beperkt tot “Porsches 911 en 912 tot en met bouwjaar

maar liefst 4 volle pagi-

uitgave werd nog vooral teruggekeken

doet de redactie. De redactie heeft een

wijze betaald heeft”.

1973” oftewel de F-modellen. Leden met een auto

na’s. Er is aandacht voor

op het oprichtingsjaar 1993. Maar de

eigen postbus (in Ridderkerk) en het

van na 1973 “zijn en blijven evenwel gewaardeerd lid

de vrijstelling van de

onderhavige nummer 2 is bijna hele-

secretariaat van de club in Rosmalen is

en het bestuur hoopt dat deze mensen ook lid zullen

houderschapsbelasting

maal gewijd aan 1994. Ook deze keer

per post, telefax (!) en telefoon bereik-

blijven”. Tot slot doet Gijs nog een oproep aan de

voor voertuigen ouder dan

neem ik hier niet alles één op één over

baar. Van drie bestuursleden zijn de

leden om hun voorkeur voor evenementen kenbaar te

25 jaar, de invoerheffing

maar beperk ik me tot een beknopte

(thuis) telefoonnummers gepubliceerd,

maken en bij de organisatie hiervan te helpen. Onder-

op voertuigen ouder dan

samenvatting.

twee van de drie kunnen na 19:00 uur

werpen die nog immer actueel zijn…

40 jaar, verzekeringen en

worden gebeld.
Uit het colofon op pagina 1 maak ik

taxaties en allerlei kort
Redacteur Gert-Paul van ’t Hoff vraagt in zijn rubriek

nieuws.

op dat het bestuur van de club op dat

De contributie bedraagt in 1994 voor

van de redactie om kopij voor het clubblad, in welke

moment uit 6 personen bestaat. Gijs

leden Hfl. 95,- en voor begunstigers

vorm dan ook. Verder kondigt hij aan “te zullen

Middenin het clubma-

van Wagensveld zit stevig in het zadel

Hfl. 30,- per jaar. Voor het innen

streven naar verdere perfectionering van Negen 11 en

gazine is een leuke PON

als voorzitter / secretaris, Hans Böger

daarvan is een acceptgirokaart bij het

12 Nieuws” en haalt hij een drietal artikelen in deze

advertentie uit de eind
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zestiger jaren overgenomen onder het motto “snelheid en veiligheid

rond de klok van 11 uur op het circuit te arriveren.

is één bij PORSCHE”. De vermelde vanaf(nieuw)prijzen bedragen

Daar was de baan met een laagje sneeuw bedekt!

voor de 912 Hfl. 18.250,- en voor de 911 Hfl. 26.500,-.

Ondanks de erbarmelijke omstandigheden had een
aantal 911 & 912 clubleden het erop gewaagd en

In het uit de Auto Motor Klassiek overgenomen artikel “De

na het ontvangst nemen van de nodige instructies,

roestende Porsche” wordt uitleg gegeven waarop te letten bij de

een lunchpakket en een set stickers voor op de auto

aanschaf van een gebruikte Porsche 911. Opvallend is dat volgens

mocht men in groepjes de baan op. Het is een wonder

auteur Paul Witman juist bij Porsches van ná 1976 het roestpro-

dat geen van de leden die dag schade reed. Het duo

bleem bijzonder urgent is en – nu komt het – de marktprijzen van

kreeg halverwege nog te kampen met een gescheurde

Porsches 911 van vóór 1974 (dus van de F-serie) relatief laag zijn en

benzineleiding maar ook dat avontuur liep uiteinde-

er dat er daarom een andere, low-budget, groep mensen mee bezig

lijk goed af.

is. Moet je nu anno 2020 ‘ns mee aankomen! Naast de roestproblemen aan dorpels en plaatwerk wordt aandacht besteed aan de

Verderop het uit de Auto Motor Klassiek overge-

uitlaten (Hfl. 1.000,-), warmtewisselaars (imitatie Hfl. 1.500,- en

nomen artikel “De Porsche 911” van auteur Paul

origineel Hfl. 3.400,-), nokkenas kettingspanners (reparatie Hfl. 600

Witman, het Engelstalige “An Italian Jewel – The

tot Hfl. 1.800,-) tot aan een complete motorrevisie ( Hfl. 10.000,-).

Bertone Porsche” overgenomen uit het Amerikaan-

In zijn slotzin benadrukt de auteur evenwel dat het beslist geen

se Exellence Porsche magazine en een verhaal over

klaagzin of bangmakerij is en dat de Porsche 911 naar zijn ervaring

de op een Porsche 911 gebaseerde Bertone Karisma.

behoudens de aanschaf een goedkope (!) auto is om te rijden. In het
huidig licht bezien, een opmerkelijke uitspraak.

In de vaste rubriek Boeken en modellen een stukje
over enkele Porsche 1:24 modellen van het merk

In het artikel over het Waarborgfonds Motorverkeer wordt uit

Fujimi en het boek “Great Marques – Porsche” van

de doeken gedaan onder welke voorwaarden men daar een beroep

auteur Chris Harvey met een voorwoord van Dr.Ing.

op kan doen. In 1992 worden door de 5,6 miljoen in Nederland

Ferdinand Porsche.

geregistreerde auto’s bij elkaar 128 miljard autokilometers gereden
en wordt voor ruim 3,5 miljard aan schade toegebracht. Er kwamen
1.281 mensen in het verkeer om het leven en er raakten er nog eens
12.000 gewond. Het waarborgfonds fungeert als een soort vangnet
voor die gevallen waarbij door een ander motorvoertuig toegebrachte aanrijdingsschade niet te verhalen is. Er worden serieuze eisen
gesteld aan de bewijslast en het eigen risico bedraagt Hfl. 300,- per
gebeurtenis. Onderaan het artikel wordt nog melding gemaakt van
een gestolen Porsche 911 uit een loods aan de Voordijk in Barendrecht.

De stoelmechanismen
van onze 911’en en
912’en houden ons
recht overeind tijdens
het rijden. Helaas
doen ze dat niet
allemaal. Wanneer de
vertanding van het
stelmechanisme
versleten is kan het
zo zijn dat je plots de
hemel aan het
bewonderen bent bij
het optrekken.
Daarnaast zijn ze vaak
optisch ook aan een
opknapbeurt toe.
hoogtijd om een
restauratieprojectje
te beginnen. De
mechanismen in deze
strip zijn van een 912
uit ’66. Porsche
gebruikte deze versie
van ’64 t/m ’68. In ’69
maakte recaro de
ontgrendelingsknop
voor de leuning van de
passagierstoel aan de
zijkant van het
mechanisme in plaats
van aan de achterkant.

912 Resto Strip

™

Liegesitzbeschlag für die Komfortsitze

Diepe krassen en roestplekken kunnen
niet meer uit het chroom worden
gepolijst. Opnieuw verchromen is de enige
manier om ze weer 100% te krijgen.

De hevel voor de leuningontgrendeling van de
passagierstoel zit aan het mechanisme geklonken.
Om deze apart te kunnen laten verzinken is deze los
geboord. Vervolgens kun je draad tappen en een
schroef gebruiken om de hevel straks weer vast te
zetten.

Joris Schweitzer

Na vele jaren heen en weer
leunen slijt de vertanding van
het mechanisme waardoor de
stoel doorschiet in de
verstelling. Andere mechanismen
of tandwielen zoeken is dan de
beste optie.

Noteer goed
bij demontage
waar alles
gezeten heeft.
Bij mij zat er
veel tijd
tussen de
demontage en
de opbouw.
Foto’s die
genomen
waren bij de
demontage
kwamen goed
van pas :)

Helemaal achterin zijn daar de originele brochure
van de Porsche 901 uit 1964, een schets van de
nieuwbouw van de Porsche vestiging in Leusden en
de prijslijst voor de Porsche automobielen, modeljaar 1970.

Samenstelling artikel:
Marc en Tino Straver doen uitgebreid verslag van de op 2e Paasdag
georganiseerde instructie-annex rij-dag op de Nürburgring

Marc Bezem

in Duitsland. In de stromende regen vertrok het duo van huis om

Redacteur-webmaster

De hendel voor de verstelling van de leuning wordt teruggeklemd
in het mechanisme. tegelijkertijd moet de veer op de hendel onder
spanning staan. De veer wordt op de hendel vastgehouden door een
borgstift. De andere kant van de veer klemt op het mechanisme. Met
een paar stevige handschoenen kun je de hendel onder spanning in
het mechanisme drukken en de scharnierpunten dichtknijpen met een
sleuteltang.
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Gelukt? Mooi! het tandwiel kan over de
splijnen worden geschoven zodat de hendel
deze aandrukt. Vergeet niet de borgstift te
monteren die de hendel ervan weerhoudt heen
en weer te schuiven tussen de
scharnierpunten.

De scharnieren worden
gelagerd door een
pertinaxschijf (beetje
invetten kan geen kwaad).
De helften van de
scharnieren worden tegen
elkaar aan geklemd met
een speciale moer die
vastgezet kan worden met
een doorslag.
Wanneer het borgplaatje
gemonteerd is kunnen we
door naar het leukste
gedeelte van de opbouw!

De grijze afdekkappen
worden teruggeplaatst
op het scharnier. Mijn
originele kappen waren
gebroken en vergeeld.
Gelukkig worden ze nog
gemaakt en zijn ze
verkrijgbaar bij de
bekende
onderdeelhandelaren.

Over de as van het verstelmechanisme wordt een circlip
geplaatst die bepaalt hoe ver de vertanding van elkaar af
staat bij het verstellen van de leuning. Zorg ervoor dat de
clip hoog genoeg geplaatst zit op de as zodat de vertanding
niet over elkaar schuurt bij het verstellen. De clip mag ook
niet te hoog staan anders druk je met de hendel de plastic
kap kapot.

Als finishing touch worden de kunststof
knoppen gepolijst. bijna Wie neu!

Voordat de veer van het mechanisme gemonteerd kan worden is
het een goed idee om het geheel in te spannen tussen de
bankschroef. Een stuk hout, rubber en bouten houden alles op
zijn plek zodat je fijn kunt martelen met de veer.

De veer kan worden vastgehouden met een griptang. haak
de veer achter de lip op het scharnier en draai deze
totdat de veer in de sleuf valt. Mocht je een griptang
hebben met dunne platte bekken dan kun je ook de veer
in de sleuf leggen en het uiteinde om de lip op het
scharnier trekken. Eerste keer niet gelukt? Oefening
baart kunst…

Sit back and relax!

De hendel voor de vergrendeling van de passagierstoel
kan weer gemonteerd worden samen met de trekveer.

Joris Schweitzer Resto Lab™ September 2020©
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NIEUWE / ASPIRANT LEDEN

PORSCHE ROUWT
OM HET VERLIES VAN
HANS MEZGER

WIE EEN PORSCHE KOCHT EN HOORDE DAT ER IN DE AUTO EEN
MEZGER MOTOR LIGT, WIST DAT HET MET DE KWALITEIT VAN DE
MOTOR WAARSCHIJNLIJK WEL GOED ZOU ZITTEN.
VANWEGE HET OVERLIJDEN VAN HANS MEZGER HEEFT PORSCHE
ONDERSTAAND BERICHT DE DEUR UIT GEDAAN.
DE DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG ROUWT OM HET VERLIES VAN
HANS MEZGER. DE ONTWERPER STIERF OP 10 JUNI 2020
OP 90-JARIGE LEEFTIJD.

P

orsche dankt aan hem niet alleen de

“We danken Hans Mezger voor zijn buitengewone technische

luchtgekoelde zescilinder boxermotor van

prestaties, wat hij deed voor de autosport in het algemeen

de Porsche 911, hij tekende ook voor de algehele

en voor Porsche in het bijzonder. Zijn innovaties voor onze

constructie van de 917 en zijn twaalfcilindermotor

seriesportwagens zullen nooit worden vergeten.”

en is de maker van de TAG Turbo Formula
1-motor. Hans Mezger was meer dan drie decennia

Hans Mezger werd geboren op 18 november 1929 in Ottmarsheim,

verantwoordelijk voor de meest succesvolle

een klein dorpje nabij Ludwigsburg net buiten Stuttgart. Hij is de

racewagens en racemotoren van Porsche.

jongste van vijf kinderen, de ouders hebben een herberg. Kunst
en cultuur zijn erg belangrijk voor Mezger. Maar de jonge Hans

“Het nieuws van zijn dood raakt ons enorm.

Mezger is ook enthousiast over vliegtuigen en vliegen en daarom

We denken aan zijn familie”, zegt Michael Steiner,

maakt hij af en toe een uitstapje naar Kirchheim / Teck met een

directeur onderzoek en ontwikkeling bij Porsche AG.

zweefvliegtuigclub uit zijn buurt.
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Hans Mezger ging naar de middelbare school - tot de

547-motor met vier nokkenassen, ontwikkelde een formule voor

nen. Ook deze keer is Hans Mezger de creatieve geest

1977 - 1980 Constructie viercilindermotor voor Harley-Davidson.

zesde klas in Besigheim, en daarna tot hij afstudeerde

het berekenen van nokkenprofielen en werd in 1960 onderdeel

en maker van de 1.5 liter V6-motor met een hellings-

Ontwikkeling van de Indy-motor op basis van type 935/936.

aan de middelbare school aan de Schiller middelbare

van het eerste Formule 1-project van Porsche. Hij was betrokken

hoek van 80 graden, die later meer dan 1000 pk zou

Verdere ontwikkeling van racewagens en motoren 935/936.

school in Ludwigsburg. “In 1946 beleefde ik de eerste

bij de ontwikkeling van de 1,5-liter achtcilinder Type 753 en het

moeten halen in de race. In 1984 werd Niki Lauda

1981 - 1982 Ontwikkeling van een 2,65-liter motor op basis van

autorace van mijn leven. Het was in Hockenheim

bijbehorende chassis van de 804. “In dit Formule 1-project heb ik

wereldkampioen, in 1985 en 1986 slaagde Alain

935/936 voor groep C (956/962).

waar oude vooroorlogse raceauto’s meededen,

veel geleerd over het ontwerp van verbrandingskamers. Dit kwam

Prost. De TAG-Turbo behaalde in totaal 25 raceover-

1981 - 1987 Constructie, algemeen projectbeheer en verdere

waaronder Hans Stuck, waarvan ik met mijn oude

meteen ten goede aan het ontwerp van de zescilinder-boxer voor

winningen, plus de twee wereldkampioenschappen

ontwikkeling van Formule 1-motor “TAG-Turbo - made by Porsche”.

camera foto’s heb gemaakt.”

de latere 901/911. In de loop van de tijd werd Ferry Porsche mijn

voor constructeurs in 1984 en 1985. “Het was een

1987 - 1988 Constructie 2,65 liter motor type 2708 Indy.

grote voorbeeld met zijn visionaire bedrijfsvoering, zijn menselijke

groot succes en toentertijd het belangrijkste ontwik-

1990 Constructie van een twaalfcilinder Formule 1-motor, type 3512

Hans Mezger besluit werktuigbouwkunde te gaan

kwaliteiten, zijn waardigheid en zijn grote toewijding. Zijn filosofie

kelingscontract van een opdrachtgever van Porsche.”

studeren aan de Technische Universiteit, de huidige

om te racen om de beste sportwagen voor de weg te kunnen

Universiteit Stuttgart. Op dat moment waren er

bouwen was overtuigend en vormde mij en mijn werk gedurende de
hele tijd dat ik bij het bedrijf werkte”, meldde Mezger uit die vroege

HIJ BLEEF NAUW VERBONDEN MET
PORSCHE

1974 De Starley Premium Award (GB) voor de beste lezing van het

echter veel aanmeldingen bij de universiteiten, omdat
jonge mannen die uit de oorlog waren teruggekeerd

periode bij Porsche.

Zijn betrokkenheid bij Porsche deed hem tijdens

1984 Behind the Scenes Award (VS) voor de ontwikkeling van de

zijn carrière meerdere aanbiedingen van andere

TAG Turbo Formula 1-motor.

voorrang kregen bij de toewijzing van studieplekken.

ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN
jaar op het gebied van auto’s over de Porsche Type 917.

BOUW VAN DE 911-MOTOR EN HOOFD VAN
“KONSTRUKTION RENNFAHRZEUGE”

fabrikanten afwijzen en tot het einde bezat hij een

1984 Trofeo Colin Chapman (I) voor de ontwikkeling van de TAG

maanden durende praktijkstage die de universiteit

911 Carrera 3.0 in Grand Prix wit - een felbegeerde

Turbo Formula 1-motor.

nodig achtte, met meerdere onderwerpen zoals

Begin jaren zestig volgt dan de wereldberoemde “Mezger-motor”

Porsche-klassieker met “zijn” motor. Zijn loyaliteit

1984 Fürst Metternich-prijs (D) voor uitstekende technische

mechanische bewerking, lassen, modelbouw en een

voor de 901, 911 en 1965, gevolgd door promotie naar het hoofd van

en verbondenheid aan Porsche was ononderbroken.

prestaties in de autosport.

paar weken in de gieterij voor gietijzer en aluminium.

de afdeling “Konstruktion Rennfahrzeuge” van Ferdinand Piëch.

Hij sprak graag met journalisten, technici en

1984 Trophée de L’Exploit (F) voor de ontwikkeling van de TAG

“In die tijd reed ik op een scooter, een NSU Lambretta.

Het is de sleutel tot een nieuwe kwaliteit en dynamiek van Porsche

geïnteresseerde fans. Op zijn 90ste verjaardag

Turbo Formula 1-motor.

Afgezien van de 250cc DKW van mijn broer, mijn

in de autosport. In 1965 werd de zogenaamde “Ollon-Villars-

organiseerde het Porsche Museum een feest met

1984 Caschi d’Oro (I) voor het winnen van het

eerste en laatste gemotoriseerde tweewieler. Ik reed

Bergspyder” in slechts 24 dagen gebouwd, en kort daarna de 910.

familie, vrienden en voormalige metgezellen. Hij

wereldkampioenschap voor constructeurs in de Formule 1.

met de Lambretta tot 1960, toen ik mijn eerste auto

Met zijn constructie bestaande uit een buisframe, glasvezel-body

begeleidde tot het einde evenementen, beurzen en

1985 Prof. Ferdinand Porsche Prijs (A) van de Weense Technische

kon kopen, een oude en zeer versleten 356. Pas jaren

en het ontwerp voor de nieuwe bandentechnologie uit de Formule 1,

festiviteiten bij Porsche.

Universiteit als erkenning voor zijn verdiensten voor de

later kwam ik weer in aanraking met gemotoriseerde

werd de auto als het ware een blauwdruk voor alle racewagens die

tweewielers toen aan het einde van de jaren zeventig

in de volgende jaren ontstaan.

CARRIÈRE EN HOOGTEPUNTEN BIJ
PORSCHE

heden de enige Porsche-prijswinnaar.

VAN DE 917 TOT DE TAG-TURBO VOOR DE FORMULE 1

1956 - 1960 Technische rekenafdeling binnen de

Formula 1-motor.

Zo gebruikt Hans Mezger de tijd van de twaalf

zich aandiende om nieuwe motorfietsmotoren voor
Harley-Davidson te ontwikkelen.”

ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Hans Mezger is tot op
1987 Médaille Spéciale (F) voor de ontwikkeling van de TAG Turbo

Porsche gebruikte dit ontwerpprincipe ook bij de ontwikkeling van

constructie. Verantwoordelijk onder andere voor

WERKZAAM BIJ PORSCHE OP
1 OKTOBER 1956 OP DE REKENAFDELING

de 917 in 1968. Met de 917 moet eindelijk de eerste eindzege voor

klepbediening van alle motoren.

Porsche op Le Mans mogelijk zijn en wederom vertrouwt Ferdinand

1960 - 1962 Wijziging in het Porsche Formule 1

Na het afstuderen in 1956 was er een ware stroom

Piëch op Hans Mezger, die de algehele constructie van het voertuig

-projectteam Assisteren bij de constructie van de

van vacatures in de tijd van het Duitse economische

en de twaalfcilinder overneemt. 1970 en 1971 domineerden de 917

motor en het chassis.

wonder. “Er waren er 28. Maar Porsche was er niet

in Le Mans en in het Wereldkampioenschap Sportwagens. In 1972

1963 Constructie van motor 901/911.

bij. Maar ik wilde naar Porsche omdat de sportwagen

en 1973 gaven de 917/10 en 917/30 ook het nakijken op de bochtige

Verantwoordelijk voor de constructie en verdere

Type 356 me inspireerde. Ik heb toen gesolliciteerd,

circuits van de CanAm-serie dankzij een nieuw type uitlaatgas tur-

ontwikkeling van alle racemotoren.

was uitgenodigd en kreeg een baan aangeboden in

botechnologie ontwikkeld door Porsche. Voor het eerst was het mo-

1965 bouw- en projectmanagement Ollon-Villars-

de ontwikkeling van dieselmotoren. Tot die tijd wist

gelijk om de turbocompressor een reactiegedrag te geven waarmee

Spyder. Beheer van de nieuw opgerichte afdeling

ik niet eens dat er zoiets bestond bij Porsche. Ik had

raceauto’s en productievoertuigen op circuits en openbare wegen

“constructie van racewagens”.

echter het idee om aan sportwagens te werken. Ze

kunnen worden ingezet. Een technologie die Porsche tot een pionier

1966 - 1970 constructie 910, 907, 908, 917, 2 liter

toonden begrip en dus begon ik op de rekenafdeling

op dit gebied maakt en die Hans Mezger en zijn team in 1974 op de

viercilindermotor voor sportwagens uit de 914-serie.

van Porsche”, zo beschreef Hans Mezger zijn intrede

weg zetten in de vorm van de 911 Turbo. Vele andere zegevierende

1971 - 1973 CanAm-racewagens 917/10 en 917/30

bij de sportwagenfabrikant in Zuffenhausen. Even

ontwikkelingen volgen. Voor de 24 uur van Le Mans, het World

met turbocompressor.

later, in 1958, trouwden Hans Mezger en zijn vrouw

Sports Car Championship of de American Indy-serie.

1974 - 1976 Bouw, ontwikkeling, doorontwikkeling

Helga. Dit gaat gepaard met de verhuizing naar het

Maar waarschijnlijk begon het meest opmerkelijke project in 1981,

van zescilinder turbomotoren en racewagens type

eerste appartement in Ludwigsburg. Korte tijd later

toen Ron Dennis en zijn McLaren raceteam op zoek gingen naar een

935 en 936.

volgen de twee kinderen Daniela en Oliver.

krachtige turbomotor voor de Formule 1. De keuze ligt uiteindelijk

1977 - 1978 Ontwikkeling van waterkoeling en

Bronvermelding: Porsche Newsroom, https://tinyurl.com/

Dan volgt het een en ander snel achter elkaar. Hans

bij Porsche en er wordt besloten om een geheel nieuwe motor te

vierkleppenconcept voor zescilinder turbomotoren

y7lyzzuy. Vanuit het Duits vertaald door Richard Fortuin,

Mezger deed zijn eerste ervaring op met de Type

ontwerpen en te bouwen en ook om de races ter plaatse bij te wo-

type 935 en 936.

secretaris en redactielid van de Porsche 928 Club Nederland.
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GIJS BOUTHOORN
VERVANGEN
VAN DE OLIETANK
VAN MIJN PORSCHE 911
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afdichting van de tank naast de aftapplug zat niet op de oude tank.
Hier was de moer weg en de afdichtstop vast gelast.
Na telefonisch contant met Joma-parts bleek hier een afdichtingsplaatje met een moer voor te zijn. Deze onderdeeltjes hadden ze niet
op voorraad, maar wel door Porsche te leveren. Hun advies was deze
zelf bij de dealer te bestellen. Dus ik gebeld met Porsche Centrum
Rotterdam onderdeel nummers door gegeven en na een check bleek
de moer nog wel te leveren maar het afdichtingsplaatje niet meer.
Moer besteld en die was twee dagen later al in huis. Maar alleen een
moer dicht niet af. Ik had uiteraard wel enig idee hoe een afdichting

Na 20 jaar rond gereden te hebben met een lekke olietank, nu toch uit eindelijk mijn tank vervangen.
Niet dat ik met een oliespoor rondreed, de lekkage was maar een paar drupjes en deze werden voor
100% opgevangen door een bakje welke onder de tank zat gemonteerd.

plaatje eruit moet zien. Een plaatje draaien met een schuin kantje
voor de afdichting is niet echt “rocket science”, maar je moet wel
een over een draaibank kunnen beschikken. Mijn broer heeft een
draaibank en is ook nogal technisch onderlegd dus ik naar m’n

H

broer met de tank, na deze weer gedemonteerd te hebben en de
et bakje leegde ik dan 2 x per jaar, op zich niet echt een groot

nieuwe moer. Het klusje was zo geklaard en verder filosoferen over

probleem. Maar toch was ik geregeld aan het Google voor

waar deze afdichting in de tank nou voor diende. We konden het

een nieuwe olietank. Mijn Porsche 911 uit 1971 is er een met een

niet achterhalen.

“ölklappe” een nieuwe tank kon ik in Amerika kopen voor $1.400.

’s Middags was ik de tank weer aan het monteren

Dit vond ik toch wel veel geld en ook het kopen online in Amerika

toen mijn boer belde met een theorie over de afdich-

zag ik niet echt zitten.

tingsdop. Dat dit wel eens overlooppijp zou kunnen
zijn, te gebruiken tijdens het olie verversen. Als bij het

Laatst moest ik voor keuring en net voor ik weg reed dacht ik oh

vullen met de nieuwe olie deze onder uit de pijp komt,

ja, het bakje moet ik nog even verwijderen. Als de Porsche op de

zit er voldoende in en kun je de pijp afsluiten. Ik heb

brug staat en er zit een licht blauw plastic bakje onder de olietank,

dit uitgetest met de oude olietank en het klopt wel, je

dat kan niet. Na de keuring het bakje weer monteren? Eerst weer

kunt er negen liter in doen en dan komt er olie uit de

even op internet zoeken en nu een webshop in België gevonden:

onderkant. Maar of dat nou daar voor is, denk van niet

Joma-Parts. Hier vond ik een originele nieuwe tank en 50% goedko-

maar wat dan wel? Heeft wel te maken met ontluch-

per als de Amerikaanse web shop, dit zag ik wel zitten.

ting; de pijp in de olietank is bovenin de tank open net
onder de aansluiting van de slang die op carterontluchting zit. Wie is op de hoogte van de echte functie
van aansluiting? Ik hoor het graag. Ik kan nu weer de
weg op, APK gekeurd en zonder olielekkage.
Gijs Bouthoorn
Ik heb gebeld en het klopte: een olietank voor Porsche
bj.1971 met een “ölklappe” en voor die prijs. Dus
heb ik deze tank gekocht en 3 dagen later in huis. De
oude tank had ik al gedemonteerd en toen de tank
afgeleverd werd, was het gelijk uitpakken, controleren
en top, dus gemonteerd.
Eén ding: de tank was echt alleen tank, geen oliepeilstok, geen aftapplug en geen oliedop en ook geen afdichting in een voor mijn onduidelijke opening aan de
onderkant van de tank naast de aftapplug. Nu kon ik
de aftapplug, peilstok en oliedop van de oude olietank
zonder meer gebruiken voor de nieuwe tank maar de
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De basis was een harde body, met een lopende motor.
Verkoper gaf aan hij ietwat olie lekte. Een proefrit
ter plaatse zat er niet in. Thuis gekomen toch maar
ff een ritje gemaakt. Na enige tijd werd duidelijk dat
door het lange stilstaan er olie in de warmtewisselaar
was gelopen. Want bij mijn eerste rondje om het huis
had ik een vlam in de uitlaatpijp. Net op tijd terug en
geblust. Thuis de auto op de brug gereden en met
de demontage begonnen. Per verwijderd onderdeel
foto`s gemaakt om later bij montage, de volgorde,
de positie en de wijze van monteren te kunnen
terughalen.

Kaal maken body en onderdelen met hulp schoonzoon in de tuin.

Bij Porsche de zogenaamde “Geburtsurkunde”
aangevraagd en ontvangen: alle nummers zijn
matching en de auto is destijds afgeleverd met een
negental opties. Enkele zaken eruit gelicht:
- 389 Blaupunkt Radio Bamberg
- 400 Geschmiedete Leichtmetallrader 6JXI5” Poliert
- 474 Dampferbeine Bilstein

In de tussentijd dat de body bij de spuiter vertoefde, tijd om de

- 566 Nebelscheinwerfer Weiss unten

verschillende onderdelen onderhanden te nemen.

MIJN NAAM IS HANS VAN BERKOM (60) GELUKKIG GETROUWD MET WILHELMIEN EN
VADER VAN 3 DOCHTERS, 5 KLEINKINDEREN EN WERKZAAM ALS PROJECTLEIDER BIJ EEN
MIDDELGROTE AANNEMER IN HET MIDDEN VAN HET LAND. NA JAREN AAN TRIUMPH TE
HEBBEN GESLEUTELD WAS HET TIJD VOOR IETS ANDERS.

Stralen, lakken, geel passiveren

Alles sorteren om bij de montage het boutje-moertje te pakken wat benodigd was.
Het Porsche verhaal begon 5 jaar geleden toen ik
op marktplaats rondkeek voor een project auto en
stuitte op deze Zwarte Porsche 911 Targa uit 1977.
De vraagprijs was alleszins redelijk dus een belletje
gedaan naar de verkoper. Ik was niet de eerste die
hem belde maar wel de eerste die op zijn erf stond,
om een deal te sluiten. Al snel waren we het eens
en werd het transport geregeld. Zo is mijn Porsche
restauratie avontuur begonnen.
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Nadat de body in de primer was gezet en de onderzijde van

van de kleur is de binnenzijde in kleur gespoten.

body-shoot was voorzien, de uitdaging om alles weer op de
juiste wijze te monteren.

In de volgorde van
demontage de montage

De zwarte kleur was op zijn Amerikaans aangebracht en bij

opgepakt en dan krijg je

de demontage was ik blij verrast dat de auto van origine een

weer een glimlach als alles

ander kleur had, namelijk 436 Diamant Sarah. Om de kleur in

weer op de juiste plaats

het echt te zien wat monsters laten spuiten. Na goedkeuring

hebt zitten.

Alles moest ook worden getest

Voor mij was het ook de uitdaging om zoveel mogelijk onderdelen te

Dan is het zover de motor is terug na revisie

Auto op transport voor het inbouwen van de motor

hergebruiken. Voor sommige geldt dat je ze juist moet vervangen.
Na verloop van tijd is het zover dat de onderdelen passend zijn
gemaakt en grondverf voldoende is uitgehard om de auto in de
originele kleur te laten spuiten.

Puntjes op i, uitwegen van de auto en klaar voor de eerste meters
na 4 jaar sleutelen.

De eerste kilometers gemaakt en het was genieten,
zowel voor mij als mijn vrouw. Ik kijk terug op een
mooie tijd. Uit de duizenden foto`s die ik van de
restauratie heb gemaakt, heb ik voor dit artikel een
kleine collage samengesteld. Daarmee hoop ik de
lezers een beeld te geven van mijn mooie hobby.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort op een Porsche
Een volgende fase breekt aan, opbouwen van interieur, plaatsen van

meeting.

het glas en het “bling-bling” chroom. Het interieur een opknapbeurt
geven en al het chroomwerk opnieuw laten verchromen. Vele uren

Hartelijke groet,

gaan erin zitten en sommige dingen wel 2 of 3 keer opnieuw tot het

Hans van Berkom

naar mijn zin zat. De foto’s zeggen in dit opzicht meer dan tekst.

41

DOSSIER COVID 911.912

DOSSIER COVID 911.912

SS

IER COVID
91

1.9

12

DOOR HET OOG
VAN DE NAALD
FRITS VOGEL

DO

42

Ik bleef met de ex medestudent contact houden. Na enige jaren
stuurde hij mij een foto van een Porsche 911 SC cabriolet die hij
had gekocht. Toen ik de foto zag was ik zeer getroffen door de
schoonheid van de cabriolet. Ik beloofde toen mijzelf ooit eens op
zo’n prachtige cabriolet te trakteren. Ik had hem direct meegedeeld
dat, indien hij de Porsche ooit mocht willen verkopen, hij mij als
eerste daarvan op de hoogte moet stellen. Jaren later schreef hij
mij dat hij voor zijn werkzaamheden was overgeplaatst naar de
Verenigde Koninkrijk, waar hij ook bleef wonen. Daar het stuur
van de Porsche in de VK op de verkeerde plaats is gesitueerd, wilde
hij de Porsche van de hand doen. Ik was in alle staten van euforie.
Eindelijk kan ik de zo door mij verlangde Porsche in bezit krijgen.
Na enige maanden was het een feit: ik werd eindelijk eigenaar
van deze prachtige cabriolet. Het bezit van de Porsche gaf mij
een weldadig gevoel. Het gevoel dat een lang gekoesterde droom
eindelijk is bewaarheid.

Mijn dochters echtgenoot, zijnde een zeer deskundige
monteur, heeft de Porsche immer in onderhoud
genomen. Elk jaar werd olie ververst, zo nodig de
bougies verwisseld, banden gewisseld, ruitenwissers
vervangen, rubbers behandeld tegen uitdroging,
startmotor vervangen, kortom alle werkzaamheden
die nodig zijn om de Porsche in topconditie te houden.
Hij deed dit immer vol enthousiasme en gevoel. Ja,
Toen ik enige jaren later door het Ministerie van Financiën voor drie

zegt hij dan: deze Porsche is mijn trouwauto.

maanden werd uitgezonden om de CDW (Communautair Douane
Wetboek) in Marseille te implementeren, wilde ik daar met de

Helaas ben ik met mijn verhaal nu beland bij

Porsche naartoe.

een negatieve belevenis. Met betrekking tot
werkzaamheden die ik een garagehouder heb laten

ALS NIEUW LID WIL IK MIJ AAN U VOORSTELLEN; IK BEN MR. FRITS ERNST VOGEL.
TER VOLDOENING AAN DE OPROEP VAN ONZE VOORZITTER DHR. ROUKEMA, OM
VERHALEN, BELEVENISSEN MET DE PORSCHE HEM AAN TE REIKEN, DEEL IK MET DE
LEDEN ONDERSTAANDE BELEVENISSEN.

Een Franse collega waarschuwde mij

uitvoeren aan mijn zo door mij gekoesterde Porsche,

om dat beslist niet te doen. Hij was zelf

werden door de garage werkzaamheden verricht

in het bezit van een Citroen ID, ook

die een totale debacle konden hebben veroorzaakt.

een cabriolet. Criminelen hadden de

De koppeling-set was aan vervanging toe. Hiertoe

soft-top van de Citroen opengesneden

moest de motor worden uitgebouwd. Om dit te

en er alles uitgehaald, ja zelfs de

kunnen bewerkstelligen moest eerst de metalen

bijrijdersstoel. Helaas kon mijn droom

olieleiding worden losgehaald. De monteur die

Primair wil ik vertellen hoe ik de Porsche 911 SC cabriolet uit 1983

grif op ingegaan. Hij was zo enthousiast over het

om in de zonnige oorden van zuid

deze werkzaamheden moest verrichten had hier

in bezit heb gekregen. Bij de buluitreiking van geslaagden voor het

aanbod dat hij reeds drie weken later zijn woonplaats

Frankrijk met open kap rond te toeren

grote moeite mee. Hij had toen gedacht het geheel

doctoraalexamen Nederlands Recht aan de Erasmus universiteit

in Nederland had verruild voor een woonplaats in

niet worden bewaarheid. Maar toch

pragmatisch op te lossen: gewoon de metalen

Rotterdam is het te doen gebruikelijk dat daar ook personen van

Zwitserland. Hij had gekozen voor het “grote geld”.

heeft de cabriolet sindsdien vele leuke

olieleiding doormidden snijden en de breuk later

diverse, grote en ook internationale bedrijven, de zogenoemde

Ik geef hem groot gelijk, immers een Latijns gezegde

Ontvangst door het hoofd

“diensten” mogen verrichten. Als eerste

te verhelpen middels een rubberen slangetje en die

headhunters, aanwezig zijn om, na de uitreiking van de bul, de

luidt: “pecunia non olet”, oftewel: geld stinkt niet.

Douane Marseille Frankrijk

werd hij de trotse trouwauto van mijn

vastzetten met 2 klemmen. Dit idee was dus apert

voor hun bedrijf interessant zijnde, pas geslaagde academicus, te

Dit was een opmerking van ene keizer Vespasianus

dochter. Hierna werd hij nog vele malen

onjuist: na enige honderden kilometers te hebben

‘strikken”. Een medestudent waar ik veel mee optrok, kreeg van

toen hem werd verweten dat het oneervol was om

ingezet als achtergrond opluistering bij

gereden, startte ik de Porsche op een morgen. Ik

een buitenlands bedrijf een lucratieve aanbieding. Hier was hij

belastingen van het volk te heffen.

bruiloften en manifestaties.

kreeg de schrik van mijn leven: ik hoorde een harde
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plof, alle olie stroomde uit de gebarsten slang op de vloer van mijn

van de “pleisterplaatsen” was geweldig. Van harte

garage. De garage vulde zich met een grote rookwalm. Heel snel had

bedankt Patrick en team. Dat jullie nog vaak dergelijke

ik de motor uitgezet. Wat bleek, de rubberen slang had het begeven.

ritten mogen organiseren.

Het slangetje kon de 4 bar druk niet houden en is uiteengespat.
Man o man, wat zou er niet voor ellende kunnen zijn voorgevallen

Bijgaande foto (een erg gezonde dame-blanche) is

indien ik op de snelweg met een vaart van 100 km./uur had gereden.

genomen bij de laatste stop, waar de leden zich tegoed

Vele medeweggebruikers, niet voorbereid zijnde op een dergelijke,

konden doen aan versnaperingen middels de gekregen

plotselinge gebeurtenis, ook snel rijdend en wel over de plotseling

coupons. Een prachtige dag.

spekgladde weg, remmend, botsingen veroorzakend, etc. etc.
Een interessante vraag die mij en mijn schoonzoon

PORSCHES MET
VIERWIELAANDRIJVING
IN 1988 KOMT PORSCHE MET DE EERSTE IN SERIE GEBOUWDE
VIERWIEL AANGEDREVEN (4WD) 911; DE 911 CARRERA 4 (964).
TAMELIJK LAAT LIJKT DAT ALS MEN BEDENKT DAT BIJVOORBEELD
AUDI AL IN 1980 DE EERSTE AUDI QUATTRO 4WD PERSONENAUTO
OP DE MARKT BRENGT, SUBARU AL IN 1974 4WD PERSONENAUTO’S
IN HET PROGRAMMA HEEFT EVENALS AMC IN DE USA MET DE EAGLE
VANAF 1979.

De garagehouder had alle aansprakelijkheid weggewuifd.

werd gesteld was, of wij onder één dak wonen. Het

Op mijn vraag waarom hij de reparatie op zo’n knullige en

is mogelijk dat de vraag is gesteld in verband met

onverantwoordelijke wijze had verricht, antwoordde hij: “de metalen

de regels van de corona virus, de 1,5 meter sociale

slang die ik had doorgesneden kon ik niet loskrijgen”. Een geluk is

afstand. Dit is toch niet mogelijk als twee personen in

dat mijn schoonzoon (de bijzonder deskundige monteur) de in twee

dezelfde auto zich bevinden. Ook had de vraag kunnen

helften doorgesneden olieleiding, met moeite wel loskreeg en kon

slaan op twee heren die onder 1 dak wonen, hetgeen

vervangen door een nieuwe, originele metalen olieleiding van de

vragen had opgeroepen met betrekking tot hun aard.

Porschefabrieken. Dit had hem wel behoorlijk wat moeite gekost. Na

De laatste veronderstelling heb ik direct laten varen.

nieuwe olie te hebben gevuld en alle olieresten te hebben verwijderd,

Wel had ik duidelijkheid gegeven door uit te leggen dat

Men heeft echter in de voorgaande jaren bij Porsche niet stil

Engeland – door Porsche persoonlijk in Luton wordt

kon de cabriolet worden gestart en worden gecontroleerd of er geen

mijn bijrijder Michael den Hollander heet en getrouwd

gezeten. In 1981 presenteert Porsche op de IAA in Frankfurt het

afgeleverd.

verdere schade aan de motor was aangericht. Dit bleek niet het

is met mijn dochter. Als mijn schoonzoon is het

studiemodel van een 911 Turbo Cabriolet met 4x4 aandrijving. Twee

geval te zijn. Wel zal er meer duidelijkheid worden verkregen na

logisch dat ik wel eens bij hem en mijn dochter logeer

jaar later volgt de voorstelling van een studie Groep B auto waaruit

een langere rit met de Porsche. Een mooie gelegenheid is: meedoen

of andersom. In ieder geval weten wij van elkaar dat

in 1985 de legendarische 959 ontstaat. De technologie daarvoor test

aan de Twenterit van 5 juli! De afgelegde aantal kilometers vanaf

wij de RIVM-regels altijd hebben gevolgd.

Porsche eerst in de motorsport bijvoorbeeld in 1983 en 1984 met de
911 Carrera 3.2 4x4 bij de Parijs–Dakar rally. In 1986 wint Porsche

Hellevoetsluis naar Deventer en terug, incluis het aantal kilometers
van de Twenterit waren in totaal meer dan 400 kilometers. Dus een

Iedereen een fijne tijd toegewenst en tot ziens.

motor was aangericht. De motor liep als voorheen als een zonnetje.

met de rally versie van de 959 de Parijs – Dakar rally en met het van
de 959 afgeleide Typ 961 Le Mans.

goede graadmeter om te controleren of er nog verdere schade aan de
Frits Vogel

Ook met doortrappen van het gaspedaal (daar waar dit is toegestaan)

Voor Porsche begint de ontwikkeling van vierwiel aangedreven

gaf die geen krimp.

auto’s niet in de 80 jaren van de vorige eeuw; het bedrijf heeft
al ervaring met vierwiel aangedreven auto’s vanaf begin 1900.

Voor het verrijden van de Twenterit had ik mijn schoonzoon expliciet

De 4WD wordt toegepast vanwege betere tractie (letterlijk het

gevraagd met mij mee te gaan. Ik voelde mij met hem als bijrijder

voorttrekken). Enerzijds wordt het gebruikt om beter in onverhard

een stuk veiliger. Hij had tijdens de rit intensief gelet op mogelijke

terrein vooruit te komen (de jeep-achtigen) en anderzijds om de

Deze, door het grote pakket verend opgehangen

mankementen. Het was voor mij een grote geruststelling dat die er

power beter op het asfalt te kunnen overbrengen bij auto’s met

batterijen, bijna 4 ton zware auto heeft al de

niet waren. De Porschemotor deed het zonder enige hapering: als een

een groot vermogen. Ook kunnen beide argumenten meespelen.

mogelijkheid bergaf de accu’s weer op te laden. In

zonnetje.

Op sneeuw, ijs en in de modder en slechte wegen biedt een 4WD

november 1900 schrijft Hart de auto in voor een race

Vierwiel aangedreven Lohner voor E.W. Hart

meer tractie, koersvastheid met als resultaat grotere veiligheid. In

in Chiselhust bij Londen, georganiseerd door de

Met betrekking tot de Twenterit wil ik het team van Patrick hulde

de rallysport is 4WD dan ook zeer populair. In de loop van de jaren

automobiel club van Groot Brittannië en Ierland. De

toebrengen voor de geslaagde organisatie en de prachtige route die zij

heeft Porsche auto’s ontworpen voor al deze specifieke doeleinden.

Lohner-Porsche met Porsche zelf aan het stuur is

hadden uitgestippeld. Wat een mooie natuur en prachtige bochtige

Hierbij een korte greep uit de historie.

ondanks het slechte weer snel, maar de Continental
banden zijn niet bestand tegen het hoge gewicht van

wegen. Om er te rijden met een open cabriolet, gaf aan de rit een
extra mooie dimensie. Het lijkt mij dat het team er wel de nodige tijd

LOHNER - PORSCHE

in het organiseren van de Twenterit had gestoken. Ook het uitzoeken

De geschiedenis van 4WD Porsche’s begint al bij de ontwikkeling

Aspirant lid
A140.20

KAREL VAN DER TOORREN

TOORREN@HOTMAIL.NL

de auto zodat deze na 54 km uitvalt.

van de eerste door Ferdinand Porsche ontworpen auto’s voor de

LANDWEHR TREIN

Oostenrijkse firma Lohner. Deze auto’s van Porsche zijn elektrische

De aandrijving met meerdere wielnaaf motoren

auto’s aangedreven met door Porsche ontwikkelde elektrische

krijgt een vervolg bij een militaire toepassing bij de

naafmotoren. De eerste auto’s worden aangedreven door twee

zogenaamde Landwehr-Zug voor het Oostenrijkse

motoren. In 1900 bouwt Porsche ook de eerste vierwiel aangedreven

leger. Deze treinen, naar een idee van de generaal

Lohner-Porsche die aan E.W. Hart - importeur voor Lohner in

majoor Ottokar Landwehr von Pragenau, worden
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voor personen- , vracht- en raceauto’s van een

overbrengen, wordt gekozen de achterste vier wielen

groot aantal bedrijven zoals Wanderer, Auto-Union,

aan te drijven. Voordat de auto geheel afgebouwd

Zündapp, Phänomen, Citroen, NSU, Morris en Fiat.

is begint de tweede wereldoorlog en kan de
recordpoging niet meer plaatsvinden. De auto staat

In 1934 krijgt Ferdinand Porsche de opdracht de

nu in het Daimler-Benz Museum.

Volksauto te ontwerpen; de Kraft durch Freude (KdF)
auto. Dit project krijgt het ontwikkelingsnummer
Typ 60. Van het begin af aan heeft de legerleiding
bedacht de Volkswagen ook voor militaire doeleinden
te gebruiken. In 1938 krijgt Porsche de opdracht
op basis van de KdF auto een militaire uitvoering
Daimler A –Zug

te ontwerpen. Hieruit ontstaat de bekende
Kübelwagen (typ 82). Om de terreineigenschappen te

bij Daimler gebouwd waar Porsche in 1905 Paul Daimler opvolgt

verbeteren wordt een 4WD auto ontworpen met een

als technisch directeur. De trein bestaat uit een generatorwagen

aangepaste KdF carrosserie (Typ87.7), bekend als de

met aangekoppelde wagens. De generatorwagen met een motor

Kommandeurwagen. De later

van 100 of 150 pk, levert via een kabel de elektrische energie

Weltrekordwagen Typ 80 voor Daimler Benz
Voorwiel aandrijving Typ 87 en 128

in het Mercedes–Benz museum

ontworpen Schwimmwagen

De basis van de auto is een aangepast KdF chassis. De tunnel

Tijdens de oorlogsperiode worden een aantal

aan de aangekoppelde aanhangwagens die ieder voorzien zijn

(Typ 128 en 166) bezit

is in diameter vergroot om plaats te maken voor de aandrijfas

ontwerpen opdrachten voor vier of meerwiel

van twee wielnaafmotoren. De trein kan zowel op de weg als in

in principe

voor de voorwielen. De voorwielen zijn net als bij de KdF wagen

aangedreven voertuigen uitgevoerd. Voorbeelden

terrein als op rails rijden. Er worden verschillende uitvoeringen

dezelfde 4

opgehangen aan twee boven elkaar gelegen torsieveren en

hiervan zijn:

gebouwd bijvoorbeeld met 10 één assige aanhangwagens met een

wielaandrijving.

aangepast aan de aandrijving voor de voorwielen. De voorwielen

laadvermogen tot 5 ton en een uitvoering met vijf of meer twee assige

worden door een aandrijfas via een differentieel aangedreven. De

wagens met ieder 10 ton laadvermogen. Een andere uitvoering heeft

achteras is uitgevoerd als een portaalas waardoor de wagenhoogte

142). Het ontwerp borduurt voort op de Landwehr-

een vier assige door 8 wielnaafmotoren aangedreven aanhanger met

- Een 5 assige tank transport vrachtauto (1942, Typ

vergroot wordt. In deze constructie zit een reductie overbrenging.

Zug van Daimler van voor de 1ste wereldoorlog.

een laadvermogen van 27 ton voor de vervoer van zware mortieren.

De voor en achteras differentieels zijn zelf blokkerend. Aan

Deze auto krijgt een diesel elektrische aandrijving.

De generatorwagen heeft zelf ook een viertal wielnaafmotoren

de motor zit een vierversnelling bak met een speciale 5-de

De twee tandemstellen worden door elektromotoren

waardoor het een echte 4x4 is. De wielen van de aanhangwagen zijn

terreinversnelling. Met een speciaal pookje kan de klauwkoppeling

aangedreven. Het ontwerp gaat niet in productie;

gemonteerd in twee bestuurbare draaistellen waardoor de combinatie

voor de voorwielaandrijving en de terreinversnelling ingeschakeld

het is alleen als modelauto gebouwd.

een korte draaicirkel heeft zodat in de bergen zelfs haarspeldbochten

worden. De maximale snelheid bedraagt dan 10km/h met een

genomen kunnen worden.

klimvermogen op hellingen tot 75%. De vierwielaandrijving is

VW Kommandeurwagen Typ 87.7

niet geschikt voor gebruik op de gewone weg omdat een midden
differentieel ontbreekt.

PERIODE 1938-1945
In de jaren voor de tweede wereld oorlog krijgt Porsche naast de
opdrachten voor KdF-wagen varianten vooral opdrachten voor
VW Schwimmwagen Typ 166

allerhande oorlogstuig. Een wat vreemde eend in de bijt is de

Model Tank transporter Typ 142

opdracht voor ontwerp en constructie van een wereldrecordauto
(1938, Typ 80) voor Daimler- Benz. Het meer dan 8 meter lange,
6 wielige voertuig wordt aangedreven door een Daimler-Benz

- Het ontwerp voor Steyr voor een 4x4 vrachtauto

603 vliegtuigmotor (cilinderinhoud 44,5 liter) met een vermogen

(1942, Typ 147) met een luchtgekoelde V8 motor

van ca 3.000 pk. Om dit vermogen goed op de straat te kunnen

(Porsche Typ 145). Deze auto gaat in productie
als Steyr 270, 1500A en later als 2000A. De

12x12 Artillerie trekker

auto heeft een klassieke opbouw; motor voorin,

KOMMANDEUR- EN SCHWIMMWAGEN

versnellingsbak , tussenbak en starre achteras met

Nadat Ferdinand Porsche in 1930 afscheid heeft genomen van de

een sperdifferentieel. De voorwielen zijn, Porsche

Steyer Werke in Oostenrijk waar hij korte tijd technisch directeur

eigen, onafhankelijk van elkaar opgehangen en

is, begint hij in 1931 in Stuttgart het bedrijf “Dr.Ing. h.c .F. Porsche

voorzien van torsiestaaf vering. Van de auto worden

GmbH, Konstuktruktionen und Beratung für Motoren und

bijna 18.000 stuks gebouwd.

Fahrzeugbau”. Het bedrijf krijgt al snel ontwikkelingsopdrachten

Versnellingsbak van Typ 87 en 128

Weltrekordwagen Typ 80 voor Daimler Benz
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2 turbocompressors, een (door Leopold Schmid

Eén auto is afgebouwd maar door geldgebrek is het project

en achteras waardoor de 4WD alleen op losse

ontworpen) gesynchroniseerde 5 versnellingsbak

gestaakt. Deze auto is te vinden in het Porsche museum in

ondergrond kan worden gebruikt. Om diverse

met sequentiële schakeling en voorwielaandrijving

Stuttgart.

redenen krijgt Porsche de order niet; de opdracht

die naar believen in te schakelen is. Gekozen is voor

gaat naar Auto-Union die de bekende DKW

JAGDWAGEN

Munga gaat bouwen. Porsche bouwt in totaal 77

Het halverwege de jaren 50 heeft het weer opgerichte Duitse leger,

exemplaren van de Jagdwagen.

de Bundeswehr, ook nieuwe compacte terreinauto’s nodig. AutoUnion, Borgward en Porsche proberen hiervoor de opdracht te
krijgen. Eind 1954 presenteert Porsche het eerste prototype (Typ
597); de auto die later bekend wordt als de Jagdwagen.

Steyr 1500A

- De 4x4 “Ostradschlepper” wordt voor Skoda ontworpen in 1941
(Typ 175). Deze gigant met stalen wielen met een diameter van
1,5m wordt aangedreven door een viercilinder motor met een

Cisitalia GP auto Typ 360

cilinderinhoud van 6 liter en een vermogen 80 pk. Als startmotor

Aandrijving van de Porsche Jagdwagen

dient een gehalveerde KdF motor. De auto heeft vierwiel

een ontwerp met vierwiel aandrijving omdat men

aandrijving, 5 versnellingen vooruit en een topsnelheid van 15

bang was dat anders het vermogen niet goed kan

km/h. Er worden hiervan ca 200 exemplaren als Skoda RSO

worden overgebracht. De voorwiel ophanging is op

gebouwd.

de Porsche wijze bevestigd aan twee boven elkaar

VIERWIEL AANDRIJVING VOOR DE 911.

geplaatste torsieveren. De achtervering werkt met

Al in de jaren 60 wordt bij Porsche nagedacht over

een tweetal in langsrichting geplaatste torsieveren.

het toepassen van 4WD bij de 911. In die tijd wordt
Porsche Jagdwagen Typ 597

ook al een Jensen FF aangeschaft voor rijproeven.
Dit resulteerde in het studiemodel van een 911 Turbo

De uiteindelijke wagen wordt door een 1,6 liter Porsche

Cabriolet met 4WD dat in 1981 op de IAA in Frankfurt

motor aangedreven. De aandrijving lijkt veel op die van de

wordt getoond.

4WD Schwimmwagen en de wielen zijn op Porsche wijze
bevestigd; voor een met torsiestaven geveerde as en achter met
pendelassen afgeveerd met torsieveren. De versnellingsbak heeft
5 gesynchroniseerde versnellingen vooruit waarvan één een
korte terreinversnelling is. De achteras heeft een zelfblokkerend
differentieel. Er is geen tussendifferentieel tussen de voor

Porsche Typ 175 Ostradschlepper

Achterwielophanging en -aandrijving

911 Turbo Cabriolet met 4WD

CISITALIA GP AUTO
Na de oorlog houdt de firma Porsche zich in Gmünd in

Intussen heeft Helmut Boot (de techniek chef van het

Oostenrijk het hoofd boven water met allerhande ontwerp

Porsche ontwikkelingscentrum Weissach) ervaring

en constructie opdrachten die variëren van kabelbanen, een

opgedaan met een 911 met 4WD, dan nog met Audi

pers voor turfbriketten, een dieselmotor voor een tractor tot

onderdelen.

windturbines. Een welkome opdracht komt in 1947 van de
Italiaanse industrieel Dusio, directeur van de firma Cisitalia

Tot die tijd hebben (afgezien van de elektrisch

uit Turijn voor het ontwerpen van een Formule 1 Grand Prix

aangedreven auto’s) auto’s met 4WD een vaste

auto. Onder leiding van de chef-constructeur van Porsche, Carl

tractieverdeling tussen de voor en achterwielen. Maar

Rabe, wordt in Gmünd een raceauto ontworpen (Typ 360) met

afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld bij

een 1,5 liter 12 cilinder boxermotor met een cilinderinhoud van

accelereren, constante snelheid, bochten of rechtuit

1,5 liter en 4 bovenliggende nokkenassen, dry-sump smering,

Motor en versnellingsbak eenheid

Porsche Jagdwagen wielophanging en aandrijving

rijden, moet de tractieverdeling variabel zijn. Porsche
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lost dit probleem als eerste op door een computer gestuurde

lijk van de wieltoerentallen, slip, motortoerental en

lamellen koppeling te ontwikkelen, de “Porsche-Steuer Kupplung”

stuurhoek via de PSK het vermogen aan dat naar de

(PSK), die de verbinding vormt tussen de voor- en achterwielen.

verschillende wielen gaat.
Het eerste sportsucces met 4WD heeft Porsche met
de 911 Carrera voorzien van een 959 aandrijving in de
Parijs-Dakar rally.
Standaard gaat 31% van het vermogen naar de voorwielen en 69%
naar de achteras. Bij doordraaien van de voor of achteras kan dit
zeer snel van 0:100% of 100:0% veranderd worden. In de achteras
zit nog een lamellen sper differentieel. Als de ABS sensoren het
doordraaien van een van de achterwielen registreren kan dit zeer
snel blokkeren. Het gehele elektronische systeem met ABS, wielen versnellingssensoren wordt het “Porsche Dynamische Allrad
Systeem” genoemd.

LATERE ONTWIKKELINGEN.
Porsche 911 Carrera 3.2 4x4

Door de 4WD wordt de Carrera 4 niet alleen zwaarder maar ook
een stuk duurder. De Carrera 2 heeft echter een hogere topsnelheid
en een ervaren bestuurder is hiermee sneller; het voordeel van
de Carrera 4 zit vooral in het veiliger weggedrag. Bij de tweede
generatie 4WD die in 1994 op de markt komt, gaat Porsche over
op een lichter en goedkoper systeem met een passieve viscokoppeling. Deze stuurt pas bij een toerentalverschil tussen de direct
aangedreven achteras en de vooras een deel van de aandrijfkracht

Op het moment dat de voor- of achterwielen tractie beginnen te
verliezen, door doordraaien of slippen kan in een fractie van een
seconde meer of minder vermogen naar de verschillende assen

naar de vooras. Dit systeem is bijna onveranderd ook bij de 911

Hakse Straatsma

Carrera modellen en 911 Turbo modellen van de 996 generatie

Geraadpleegde bronnen zijn onder meer:

toegepast. Bij de 997 generatie komt in 2006 de veel sneller en

- Porsche 911 Forever Young, Tobias Aichele

preciezer regelbare elektronisch gestuurde lamellenkoppeling in

- Das große Buch der PORSCHE Sondertypen und

nieuwe vorm weer terug. De ontwikkeling van de 4WD gaat door en
Porsche 959 Paris-Dakar

worden gestuurd.

deze vorm van aandrijving is niet meer weg te denken bij de 911.

Konstruktionen, Boschen/Barth
- Das große Buch der PORSCHE Typen, Boschen/
Barth
- Zwischegas.com

De ontwikkeling van de 4WD gaat dan verder door in het project

Porsche past het systeem van de 959 (in een wat

Porsche 959. Bij de 959 wordt via een differentieel de achterwielen

eenvoudiger uitvoering toe bij de eerste in 1989 in

aangedreven, het differentieel in de vooras is via de PSK lamellen-

serie gebouwde 4WD Porsche Carrera 4 (964).

koppeling met de versnellingsbak verbonden. Een computer-

De auto krijgt een 5 versnellingsbak met daaraan

gestuurd stuursysteem, dat geïntegreerd is met het nieuwe

bevestigd de PSK en de aandrijfas naar de

elektronische ABS systeem van Bosch, past automatisch afhanke-

voorwielen.

Porsche 959

Porsche Carrera 4 (964)
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SIR STIRLING MOSS
OP 90-JARIGE LEEFTIJD
OVERLEDEN
Oud Formule 1-coureur Sir Stirling Moss is op zondag 12 april jl.
overleden. De legendarische coureur ‘sloot zijn ogen’ in de vroege uren
van Pasen, zo schreef de Engelse krant The Daily Mail.

als ik het niet meer aan zou kunnen. Ik wil ook anderen niet in
de weg rijden. De tijd is nu gekomen om er mee op te houden.”.
Ook daarna bleef altijd een graag geziene gast tijdens historische
autosportevenementen als Goodwood Revival en Goodwood Festival
of Speed, waar hij altijd open stond voor een praatje. Tot het niet
meer verantwoord was. Enkele jaren geleden trok hij zich terug uit
de publiciteit.

RECORDTIJD MILLE MIGLIA
De vriendelijke oud-coureur reed 529 races, waarvan hij er 212 op
zijn naam schreef. Een van zijn meest memorabele prestaties was
het winnen van de Mille Miglia in 1955, toen hij samen met navigator Denis Jenkinson de bijna 1.600 kilometer langeafstandsrace wist
te winnen in een tijd van slechts 10 uur, 7 minuten en 48 seconden.
De gemiddelde snelheid bedroeg een ongekende 160 km/h!

FORMULE 1
Het Formule 1-kampioenschap, waarin hij van 1951 tot en met 1961
deelnam, wist Moss nooit te winnen.Hij wordt daarom ook wel de
meest succesvolle coureur zonder wereldtitel genoemd. Moss won
zestien van de 66 Grand Prix waarin hij van start ging en hij werd
van 1955 tot en met 1958 elk jaar op rij tweede en in de jaren tot
1961 derde. De Engelsman won in 1958 de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort.

HALL OF FAME
Moss behoort tot de iconen van de Britse sport. In 1990 werd hij
opgenomen in de internationale Hall of Fame van de motorsport.
Sir Stirling Moss is 90 jaar geworden. Hij zal nooit worden vergeten.
Marc Bezem
redacteur – webmaster
Bronvermelding: Autovisie en Het Parool.
(https://www.autovisie.nl/nieuws/sir-stirling-moss-op-90-jarige-leeftijd-overleden/)
(https://www.parool.nl/nieuws/britse-racelegende-stirling-moss-overleden-90~b07600a9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Tegen de krant zei Lady Moss dat zij aan zijn bed zat toen hij stierf.

en duurde tot 1962, toen hij bij een zware crash deels

“Uiteindelijk was hij gewoon moe en sloot hij zijn mooie ogen en

verlamd raakte. Moss herstelde volledig en ging daar-

dat was dat”, aldus de vrouw van Moss tegen The Daily Mail. Sir

na verder met racen, zij het niet meer op topniveau.

Stirling Moss was al lange tijd ziek en trad al enkele jaren niet meer

Pas in 2011, op 81-jarige leeftijd, stopte de Engelsman

in de openbaarheid.

helemaal. Hij besefte tijdens de kwalificatie voor de
zogeheten legendsrace bij de 24 Uur van Le Mans dat

RACELEGENDE

hij er beter mee op kon houden. “Tijdens de kwali-

Moss, geboren in Londen op 17 september 1929, was een fenomeen.

ficaties schrok ik van mezelf,” zei Moss destijds. “Ik

Een grootheid in de autosport. Zijn actieve loopbaan startte in 1948

heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik zou stoppen
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TUSSEN COUPÉ EN CABRIO:
DE GESCHIEDENIS VAN
DE 911 EN 912 TARGA

DEEL
2

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

NIEUWE 992 TARGA ONLINE ONTHULD
Porsche presenteert de nieuwe 992 Targa op de website www.911-magazin.porsche.com/de. Frank-Steffen Walliser, de chef
van de 911- en 718-serie, vertelt samen met de Porsche merkambassadeurs Maria Sharapova en Jörg Bergmeister over de
innovaties van de nieuwe sportwagen.

In het vorige clubmagazine plaatsten we het eerste deel van dit artikel tot en met de 996 modelserie.
In deze uitgave pakken we de draad op bij de 997 modelserie.
Bronvermelding: Porsche Nederland.

DE 997 TARGA 4/4S – LICHTER GLAS EN IN TWEE VARIANTEN
Porsche introduceert in september 2006 de 997 Targa. De zesde generatie van de 911 Targa heeft de dakconstructie van zijn
voorganger 996 met de handige glazen achterklep overgenomen. Het gebruik van speciaal glas maakt echter een gewichtsvermindering van 1,9 kilogram mogelijk en twee hoogglans gepolijste aluminium strips aan de zijkanten van de dakranden
dienen als bijzondere blikvangers. Bovendien is de 997 Targa nu alleen nog verkrijgbaar in de twee vierwielaangedreven
varianten - de 911 Targa 4 en 911 Targa 4S.

DE 991 TARGA – DE TERUGKEER NAAR DE LEGENDARISCHE TARGA-BEUGEL
Porsche presenteert in september 2011 de zevende generatie van de 911. De 991 is in eerste instantie leverbaar als Coupé en
Cabriolet, maar in januari 2014 volgt traditioneel weer een Targa. Porsche keert qua looks terug naar de oerversie van de
911 Targa, maar het innovatieve Targa-dak combineert het klassieke Targa-idee met het nieuwste dakcomfort. Net als de
legendarische originele Targa heeft het nieuwe model de karakteristieke brede beugel in plaats van de B-stijlen, een dakgedeelte
over de voorstoelen dat is te openen en een glazen achterruit zonder C-stijl. In tegenstelling tot de ur-Elfer is het daksegment
van de nieuwe Targa met een druk op de knop te openen en verdwijnt het middendeel op spectaculaire wijze achter de
achterzittingen. Zo presenteert de nieuwe 991 Targa zich als een zeer innovatieve nieuwe editie van de klassieker uit 1965.

Copyrights: Teksten en foto’s zijn eigendom van Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG en in licentie bij Pon Porsche Import.
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Walter Röhrl · Querlenker
Een reis door de tijd in beelden

Theo van Rijn

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

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

www.theovanrijn.nl
Theo van Rijn Autoschade

Walter Röhrl - een uitzonderlijke atleet. De lange Beierse

testrijder en privéman Röhrl op een ongekende manier

was de eerste Duitser die het Wereldkampioenschap Rally

in beeld brengt. Van A als in “Aufschrift” tot G als in

in 1980 won en in datzelfde jaar maakte hij deel uit van

“Grootheidswaanzin” tot Z als in “Zukunft (toekomst)”.

het coureursteam dat het Wereld Merkenkampioenschap

De meer dan 300 grotendeels ongepubliceerde foto’s, elk

voor Lancia won. In 1982 won Röhrl opnieuw het

gegarneerd met korte anekdotes, leiden u door het leven

Wereldkampioenschap Rally en in de jaren daarna werd hij

van de Beier. Een beknopt overzicht van Röhrl’s actieve

het gezicht van het Quattro-tijdperk in de autosport. Röhrl

carrière in de rally- en racewereld en zijn langjarige werk

deelde al in de beginjaren een passie voor sportwagens en

als vertegenwoordiger en testrijder voor Porsche ronden

sportief rijden met Porsche. Zijn eerste auto was een 356C

dit verjaardagsfeestje in boekvorm af.

toen de toekomstige kampioen nog maar 20 jaar oud was.
Porsche maakte vervolgens deel uit van het leven van
Walter Röhrl. Porsche en Röhrl werken sinds 1993 exclusief
samen, eerst op het circuit, later in de ontwikkeling van

Auteur(s)

Wilfried Müller

sportwagens tot aan de legendarische 918 Spyder.

Pagina’s

256 pagina’s
254 illustraties in kleur

theo@theovanrijn.nl

Op de 70e verjaardag van Röhrl op 7 maart 2017 laten
Röhrl-biograaf Wilfried Müller en McKlein Publishing, in

Taal

Duits

06-12459693

samenwerking met Edition Porsche Museum, het leven van

Binding

Hardcover

de dubbele wereldkampioen in beeld zien. De bewoner

Afmetingen

30 x 24 cm

van Regensburg beantwoordde allerlei vragen voor het

Prijs

49,90 euro

boek. Het resultaat is een werk dat de motorsporter,

52 illustraties in zwart-wit
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BLAUWE KENTEKENPLAAT IMPORT
KLASSIEKER BEGINT NU MET PM

FEHAC NIEUWS

FIVA ENQUÊTE
Inzicht in het actuele gebruik van oldtimers, de financiële- en

Bij een oude klassieker hoort een blauwe kentekenplaat. Sinds 1988

werkgelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de

is zo’n plaat ook beschikbaar voor ingevoerde klassiekers. Op 30

economie, daar gaat het om in het sociaal-economisch onderzoek

FEHAC heeft zich met succes ingezet voor een APK-

juli 2020 is door de RDW het eerste kenteken PM-00-01 afgegeven

2020 van de FIVA, onze internationale koepelorganisatie.

vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze

voor een grijze Datsun Coupé 240 Z uit 1971. Wellicht gaan we deze
nog tegenkomen bij FEHAC-lid ‘Z en ZX Club Holland’.

vrijstelling gaat nu definitief in op 1 januari 2021. Die
Naast dat het hebben en onderhouden van mobiel erfgoed

vrijstelling is niet zo maar gegeven: mobiel erfgoed

een geweldige vorm van vrijetijdsbesteding is, leveren al die

wordt uitstekend onderhouden en maar zelden

Klassiekerplaat voor bouwjaar 1973 en eerder

activiteiten een aanzienlijke omzet en werkgelegenheid op

APK-afgekeurd. Want zonder goed onderhoud geen

Eén van de eerste zaken die de FEHAC lang geleden voor elkaar

voor restauratiebedrijven, garages, brandstoffenverkoop,

veilige, betrouwbare en rijklare oldtimer.

kreeg waren aparte klassieker kentekenseries voor geïmporteerde

verzekeringsbedrijven en taxateurs. Maar ook horecabedrijven en

klassiekers. Die

campings profiteren van activiteiten van de eigenaren van oldtimers

APK-vrijstelling 50 jaar

kregen een blauwe

en hun clubs.

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe APK-

plaat met twee

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

APK-VRIJSTELLING 50 JAAR
DEFINITIEF PER 1 JANUARI
2021

richtlijn aangenomen met de mogelijkheid voor

letters en vier

Het sociaal-economisch onderzoek van de FIVA wordt dit jaar in

de lidstaten om een vrijstelling van APK te geven

cijfers. Dat was in

71 landen gehouden, door middel van een enquête. De resultaten

voor voertuigen van historisch belang. De Stichting

1988 en de gele

zijn van het grootste belang voor

Overlegorgaan APK, waarin ook de FEHAC

kentekenplaat was

de onderbouwing van de

participeert, had de minister van Infrastructuur

10 jaar daarvoor

belangenbehartiging van

en Waterstaat al eerder geadviseerd om de oudste

ingevoerd. Met

uw en alle andere oldtimer

historische voertuigen vrij te stellen van APK.

de RDW werd

clubs. Landelijk en

afgesproken dat

internationaal.

Advies Stichting Overlegorgaan APK

een import klassieker (eerst alleen op verzoek) toch een blauwe

Als Federatie van Historische

Op basis van dit advies van de SO-APK heeft de

kentekenplaat kon krijgen als de datum eerste toelating maar 1972

Automobiel- en Motorfietsclubs

minister van IenW recent besloten voertuigen van

of eerder was. Voor personenauto’s begon de eerste serie met de

(FEHAC) verzoeken wij u daarom dringend om al uw leden te

historisch belang die ouder zijn dan 50 jaar per 1-1-

letters DE vooraan, bedrijfswagens kregen BE en de motorfietsen-

vragen deel te nemen aan dit onderzoek en de enquête online in te

2021 geheel vrij te stellen van de APK-plicht. Deze

serie begon met ZM. Later werd voor de voertuigen uit 1973

vullen. Uiteraard kunt u dit doen via uw website en via e-mail.

wijziging geldt niet voor bussen en taxi’s die gebruikt

t/m 1977 nog een aparte serie met de letters YB in het midden

worden voor personenvervoer. Helemaal nieuw is de

ingevoerd; eerst alleen voor personenauto’s, maar later ook voor de

Iedere oldtimerliefhebber kan inloggen op www.fiva.org/en/

vrijstelling voor mobiel erfgoed niet: in 2008 werd al

bedrijfswagens en de motorfietsen uit die jaren.

fiva_survey en vervolgens klikken op de Nederlandse vlag voor

besloten om voertuigen van vóór 1960 vrij te stellen

de Nederlandstalige enquête. Het invullen van de enquête duurt

van APK.

Succes vooral bij de personenauto’s

maximaal 15 minuten. De enquête is gebaseerd op het kalenderjaar

De uitgifte van deze kentekens is een groot succes geworden. Dik

2019 en sluit daarmee de verstoring door Corona in 2020 uit.

30 jaar verder zijn er elf series van steeds 9.999 stuks klassieke

Goed onderhouden en veilig
Er is door de jaren heen bij de APK van oldtimers

personenauto’s bijgekomen. Die series begonnen altijd met de

Bij het invullen wordt de deelnemers gevraagd naar persoonlijke

door de RDW vastgesteld dat historische voertuigen

letters D of A en als laatste DZ. Nu dus de PM en dat is voor het

gegevens. Wij hebben de garantie gekregen dat deze informatie

doorgaans uitstekend worden onderhouden. Bij

eerst iets anders dan een beginletter D of A. Die bijna 110.000

onder de strikte privacy-bepalingen van FIVA valt en nooit

oldtimers is het aantal afkeuringen heel laag. Bij

klassiekers in 32 jaar erbij zijn er nu natuurlijk allang niet

identificeerbaar zal zijn op persoonsniveau.

de APK zijn er ook zelden aanmerkingen op de

meer. Nederland is behalve een klassiekerimport land, ook een
uitvoerland van mobiel erfgoed. Ook verliezen we helaas oldtimers

De enquête moet voor 31 oktober worden ingevuld. Op de FIVA-

aan sloop, brand, diefstal en ongevallen.

website: fiva.org staat verdere uitleg. Uiteraard zal ook het
FEHAC secretariaat graag eventuele vragen beantwoorden via

In vijf jaar een serie klassieker kentekens vol

secretariaat@fehac.nl of tel. 085 303 46 51.

De DZ-serie die nu vol is heeft er vijf jaar over gedaan om vol te
raken. Ook de AR- en de AM-series daarvoor liepen steeds vijf jaar.

Wij rekenen op de medewerking van de clubs en zien uit

Dat betekent dat er elke week rond de 40 klassieke personenauto’s

naar een geweldig resultaat in de vorm van een massaal

van vóór 1973 op kenteken gezet worden. Dat tempo neemt wel af:

ingevulde enquête. Dit is ook in uw belang, want de FEHAC

hoe ouder de oldtimer, hoe zeldzamer, hoe minder import en ook

en de FIVA kunnen met de resultaten van dit onderzoek uw

hoe minder vaak er mee gereden wordt.

belangen nog beter behartigen.
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veiligheid van deze voertuigen. De keuring van het mobiel erfgoed

is om er eerst methaan (aardgas) van te maken, en

blijkt geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

daarna dat via het zogenoemde Fischer-Tropsch

Goed onderhoud is en blijft vanzelfsprekend altijd noodzakelijk.

proces om te zetten in benzine en diesel.

En wie zekerheid wil kan natuurlijk altijd vrijwillig ook na 1 januari
2021 zijn historisch voertuig APK laten keuren.

VERANDEREND INZICHT URGENDA
BRENGT SCHONE BRANDSTOF
VOOR MOBIEL ERFGOED DICHTERBIJ

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30

Geen aardgas uit Groningen, wel uit
de Noordzee
Aardgas is een zeer schone brandstof. Dat wij
er in Nederland weer van afstappen, komt niet

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

omdat aardgas niet schoon zou zijn, maar omdat
Nederland veel aardgas uit Groningen heeft gehaald

Heel recent kwamen twee opmerkelijke berichten in het nieuws.

wat bodemdaling, aardbevingen en onherstelbaar

Het eerste ging over de elektriciteitswinning met windmolens op

beschadigde huizen tot gevolg heeft gehad. In plaats

zee, het tweede over het gebruik van schoon aardgas om brandstof

van ‘Nederland moet van het aardgas af’, kunnen we

te maken. Dit past precies in het streven van de FEHAC naar

beter zeggen: ‘Nederland moet van het aardgas uit

schonere brandstof voor oldtimers.

Groningen af’. In de bodem van de Noordzee zit meer
dan genoeg aardgas dat geschikt is te maken voor

Innovatie auto-industrie leidde tot schonere
motoren

verwarming en koken. En dat aardgas kan daarnaast

Het eerste bericht ging over de ‘productie van waterstof op zee

benzine en diesel te maken. Vandaar dat we als

kan miljarden euro’s besparen’ én het tweede over Urgenda: ‘Stop

FEHAC blij zijn met de veranderde inzichten van

subsidie biomassa gebruik aardgas’. De inspanningen die de auto-

milieuorganisatie Urgenda op dat punt. Urgenda

industrie verricht om de emissie van de moderne voertuigen steeds

kiest nu voor aardgas boven de eigenlijk niet zo

meer te beperken zijn zeer

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

dus ook worden gebruikt om schone synthetische

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

duurzame biomassa.

succesvol gebleken. Maar
aan deze ontwikkelingen

Teveel aan elektra omzetten in
productie waterstof

meedoen. Immers, we willen

Een ander positief geluid in de richting van de

ons erfgoed in zo authentiek

productie van schone synthetische brandstof is het

mogelijke staat bewaren.

bericht over de productie van waterstof op zee. In

En toch willen wij wel ons

Nederland en op zee staan veel windmolens en die

steentje bijdragen. Maar hoe

worden -zelfs als het waait- maar een deel van de

dan?

tijd gebruikt om stroom op te wekken. Stroomopslag

het mobiel erfgoed kan niet

•

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

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

vergt kostbare accu’s en stroomtransport is

In oude motoren schone brandstof

ook duur vanwege de hoogspanningsmasten en

Binnen de FEHAC wordt dan ook al jaren gezocht naar een oplossing

onderzeese kabels. Veel eenvoudiger is het om de

die de emissie van onze voertuigen vermindert. En zonder een zinloze

molens gewoon te laten draaien, en het teveel aan

en kostbare ombouw naar een elektrische aandrijving, blijft er maar

elektriciteit om te zetten in waterstof. Deze waterstof

één ding over: maak de brandstof schoner. Alle oliemaatschappijen

kan dan per pijpleiding of schip aan land gebracht

werken aan schonere brandstof, maar als FEHAC zoeken wij een

worden. Die waterstof kan samen met kooldioxide

brandstof die veel fundamenteler schoon is: een brandstof die niet

(CO2) -volop voorhanden uit verbrandingsgassen en

van aardolie is gemaakt, maar een volledig synthetische brandstof.

de omgevingslucht-, gebruikt worden om schone

Dat procedé bestaat al lang: vanaf 1920 werd er in Duitsland al op

benzine en diesel te produceren. Dat kan gebeuren

grote schaal benzine gemaakt uit steenkool (koolstof) en stoom

in installaties op zee vlakbij de windmolens. Omdat

(waterstof), tot in de DDR-tijd aan toe.

er voor het maken van deze brandstoffen heel veel
elektriciteit nodig is worden deze brandstoffen ook

Van aardgas naar benzine en diesel

wel e-fuel genoemd. Echt op grote schaal e-fuel

Inmiddels zijn we tientallen jaren verder en zijn we in staat om

procederen zal nog wel enige jaren duren, maar zo

benzine en diesel te maken uit twee stoffen die in ruime mate

mogelijk nog dit jaar kunnen de eerste oldtimers op

aanwezig zijn: waterstof- en koolstofverbindingen. Een van de

proef schoon gaan rijden op e-fuel. Er staat al een

manieren om van koolmonoxide en waterstof benzine te maken,

proeffabriek voor e-fuel bij Rotterdam Airport.

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

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

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

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

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

Keep it original.

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

De klassieke 911 & 912.

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

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

www.knac.nl

VERZEKEREN
& PECHHULP

BELANGENBEHARTIGING

ledenservice@knac.nl

070 383 16 12

EVENEMENTEN

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

The car nobody needs,
Thebut
careverybody
nobody needs,
wants.
butFerdinand
everybody
Porsche wants.
Ferdinand Porsche

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

