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Waar gaat dit heen?……. Dit dacht ik toen
ik op donderdag 16 April over de Techno
Classica beurs in Essen liep. Wat een
prijzen! Een gerestaureerde 2.0 S voor
meer dan € 300.000,-. Een 2.7 RS Touring
vind je ook niet meer onder de € 700.000,á € 800.000,-. Elk jaar weer meer
klassieke Porsches en elk jaar verbaas
ik me toch weer over de prijzen die
gevraagd worden terwijl we al langer zien
dat blijkbaar niets te gek is. En er worden
ook auto’s verkocht, maar voor hoeveel
uiteindelijk? Dat weet je natuurlijk
niet. Je moet tegenwoordig niet alleen
liefhebber zijn van onze types Porsches,
maar ook diepe zakken hebben. Het
worden meer en meer verzamelobjecten
en minder rijdersauto’s. En dat is
jammer….
En dan komt bij mij meteen ook de vraag
op, waar komen al deze auto’s vandaan?
Komen deze auto’s nu opeens weer op de
markt omdat er nu heel specifiek naar
gezocht wordt? Wellicht dat er ergens
loodsen vol met klassieke Porsches waren
waar de auto’s te wachten stonden tot dat
ze weer kunnen worden aangeboden. Wie
weet…
De keerzijde van de populariteit en
stijgende prijzen is de diefstal. Ik moet
zeggen, ik betrap mijzelf er ook wel
op dat ik minder snel de 911 pak. Ook
tijdens Techno Classica zijn er weer
meerdere gestolen. We moeten als club
ook anders gaan denken met betrekking
tot evenementen. Het wordt steeds
belangrijker hoe en waar we de auto’s
neerzetten. Voor de twee buitenlandse
trips op de kalender hebben we bewaking
geregeld die een oogje in het zeil houdt
als wij niet bij de auto’s en niet op een
evenement zijn. Hierdoor zullen we in
sommige gevallen ook meer kosten
moeten gaan rekenen. Maar dit lijkt me
beter dan je auto verliezen door diefstal.
De populariteit van onze auto’s zie je ook
terug op plekken waar je dit niet verwacht.
Ik heb onlangs mijn team uitgebreid met
een collega in Bangalore, India. Ik vind
het altijd leuk om te kijken hoe Porsche
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(Classic) word beleefd in andere landen,
dus op vakantie kijk ik ook altijd even of
er een specialist in de buurt zit. Toen ik
mijn collega in Mexico aannam, bleek
er ook een levendige Porsche scene in
Mexico-City te zijn. Maar in India….. Ik
weet dat het verschil tussen arm en rijk
erg groot is in zo’n opkomende en sterk
groeiende economie en dat status erg
belangrijk is in dit soort landen. Zeker
in Azië. Dus dat nieuwe Porsches gretig
aftrekt vinden, dat was bekend. Je kunt

je afvragen wat je moet met je 991 Turbo
in een land waar je of vast staat in files of
geen fatsoenlijke wegen hebt. Maar dat
er ook klassieke Porsches zijn en worden
opgeknapt en onderhouden, dat had ik niet
verwacht. Je had er natuurlijk veel Engelse
auto’s en afgeleiden zoals de Hindustan
Ambassador, maar Porsche was toentertijd
niet echt veelvoorkomend. Maar tot mijn
verbazing zijn er toch voldoende klassieke

911-jes en 914’s te vinden. Wellicht dat
ik mijn nieuwe collega maar eens moet
vragen om eens rond te kijken. Wellicht
een nieuwe markt voor het vinden van een
leuk project.
Het wordt beter weer, de grote
evenementen komen weer om de hoek
kijken en dus ook onze auto’s. Maak er
een mooie Porsche zomer van, lekker
rijden en let een beetje op waar en hoe je
je auto neer zet. Ze zijn zo weg…
Hessel Roukema
Voorzitter
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VAN DE

De 912 ‘68

REDACTEUR
Het is al laat op de avond van de 3e juni als ik laatste bestanden voor
uw clubmagazine op Basecamp plaats en daarmee het stokje overdraag
aan het team van vormgever (en clublid) Laurens Schaap. Zij moeten
van alle losse kopij, foto’s en tekstbestanden weer een mooi magazine
samenstellen. Normaliter werd dit bij Schaap Ontwerpers verzorgd
door Inge van de Wetering, maar ik begreep eerder deze week van Laurens dat Inge elders een nieuwe baan heeft aanvaard. Ook begreep ik
dat het bedrijf van Laurens een nieuwe koers inslaat en dat hij hierdoor
na dit jaar stopt met de opmaak van ons prachtige magazine. De laatste uitgaven van 2015 zullen door Laurens zelf worden samengesteld.
Gelet op zijn koerswijziging is het begrijpelijk maar ook best jammer
dat Laurens met de opmaak van ons magazine stopt, vooral ook we er
allemaal zo trots op en blij mee zijn. Enfin, er ligt een uitdaging om voor
het einde van dit jaar een nieuwe – net zo goede – vormgever te zoeken
en te vinden. De eerste gesprekken zijn inmiddels al aangeknoopt.
We houden u op de hoogte.
De laatste weekenden is er behoorlijk
intensief met de 911 gereden. Na wat
kleine correcties en fijn afstellingen
door Frans Blankemeijer rijdt de auto
gewoonweg fantastisch. Tijdens een kort
uitstapje in Duitsland werd duidelijk dat dit
ook op hogere snelheden het geval is. Ben
erg blij met deze Talbot gele coupe die in
de 2e helft van de jaren ’70 in Japan werd
geleverd en recent door de gebroeders
Blankemeijer werd geïmporteerd, voorzien
werd van een geheel nieuw laksysteem
en opnieuw werd opgebouwd met behoud
van alle originele onderdelen, inclusief
het interieur. Vooral dat laatste is voor mij
de kers op de taart. Bekleding, stoelen en
stoffering zijn bijna 4 decennia geleden op
de fabriek in de auto gemonteerd maar
nog helemaal gaaf en heel en super netjes.
Een blijk van de topkwaliteit die Porsche
destijds leverde en de zorg waarmee de
auto al die jaren in Japan werd bereden
en gekoesterd. Het is nu aan mij om dit te
doen voortzetten.
Goed, nu even over deze uitgave van uw
clubmagazine. Het is niet ondenkbeeldig

dat hij geen onbekende voor u is – Ronald
Bosma is tenslotte al jarenlang lid van
onze club en frequent bezoeker van
evenementen – maar in de rubriek “Even
voorstellen” doet hij uit de doeken hoe dat
zit, tussen hem en zijn Porsches 911 en
912. Het is ook nu weer een genoegen om
te lezen hoe de liefde voor het merk en de
auto’s zich bij een clublid heeft ontwikkeld
en genesteld en hoe dat dan uiteindelijk
leidde tot de aanschaf hiervan en – ook
niet onbelangrijk – het lidmaatschap van
onze mooie club. Kersverse clubleden Jan
en Saskia Verwaal doen uitgebreid verslag
van hun deelname aan de begin april
georganiseerde Paasrit. De foto’s bij het
artikel zijn van de hand van uw redacteur.
Van de eerste in een serie van drie
Technische Clubmeeting onder leiding
van Peter Broerse en Albert Vos is een
fotoserie opgenomen, waaruit valt op te
maken dat er een behoorlijke opkomst
was. Ook is er een verslag van de eind mei
gehouden gezellige en leerzame Cars &
Coffee meeting bij TwinSpark Racing in
Oegstgeest, het bedrijf van Leonard Stolk
en Lex Proper. Hiervan ontving ik van zowel
Marco Leijten als van Dennis Gronert een
enthousiast verslag, wat ik met wat kunst
en vliegwerk wist samen te brengen tot
één artikel.
Tot slot is er het verslag van de in het
fonkelnieuwe Militair Museum in Soest
gehouden jaarvergadering en last but
not least de vaste column van Albert Vos,
waarin hij beschrijft wat er zoal gaande is
in (en buiten) den lande op het gebied van
prijsontwikkeling van onze auto’s en de
onderdelen.

a
m
s
o
B
av n Ronald

Ik wens u een mooie Porsche zomer toe!
Marc Bezem
redacteur

www.schaapontwerpers.nl
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EVENEMENTENCOMMISSIE
Het is eind mei en daarmee zit
de eerste helft van dit jaar er al
weer bijna op. Toch voelt het nog
als het begin van het seizoen, het
mooie weer moet voor een belangrijk deel nog komen evenals een
aantal leuke clubevenementen.
Komende zomerperiode staat er
namelijk veel te gebeuren, zoals
de technische clubmeetings, de
rijvaardigheidstraining / slipcursus, een kaartleesrit / rally als
vervolg op de kaartleescursus,
de Classic Days Schloss Dyck,
Wings & Wheels en de Goodwood
Revival. Daarnaast zijn er diverse
externe evenementen zoals de
Gmund trip, de circuitdag op Jules
Tacheny en de beide Oldtimer
Grandprix op de Nürburgring en
Zandvoort.
Mijn (Dennis) auto is er al een tijdje klaar
voor en heeft inmiddels, evenals 82
deelnemers in 41 mooie auto’s, geschitterd op de Paasrit die we op 6 april reden.
Een prachtige dag en een geslaagde rit.
Fantastisch zoveel mooie auto’s op de parkeerplaats bijeen te zien! Nogmaals dank
aan Jan en Elly Fleuren voor de organisatie. Wie wil, kan zich vast aanmelden voor
de organisatie van de Paasrit in 2016!

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

KALENDER

KALENDER 2015

COLOFON

CLUB EVENEMENTEN

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

Daarnaast heb ik meegedaan aan de
nationale slalom competitie, georganiseerd door de NPC. Erg leuk om te
doen en de grenzen van de auto te leren
kennen. Ik heb daar één ander clublid
gezien (zie foto). Er zijn nog 2 dagen in het
najaar waarop er een keer meegedaan of
gekeken kan worden. Verder ben ik diverse
clubleden tegengekomen op 19 april op de
Nationale Clubrally georganiseerd door
PON. Dit was een goed georganiseerde rit
van 190 km over veel kleine weggetjes met
een variatie aan kaartleessystemen. Een
bijzonder leuke en leerzame dag.
De voorbereidingen voor de buitenlandritten zijn in volle gang. Zo zijn de kaarten en
de overnachtingen voor zowel Goodwood
als Schloss Dyck zeker gesteld. Het organiseren van de hotelovernachtingen wordt
wel steeds lastiger, zeker bij evenementen
die aantrekkingskracht hebben voor het
dievengilde. Dit als gevolg van de almaar
toenemende waarde van onze auto’s. Op
de jaarvergadering is het al benoemd,
maar ook bij en na het inschrijven krijgen
we vragen over de accommodatie en de
veiligheid van onze auto’s. We proberen zoveel mogelijk hotels te vinden waarbij een
afgesloten parkeergelegenheid zit, maar
voor grote groepen kan dit soms lastig zijn.
Ook spelen charme (we willen niet alleen
in grote conferentieoorden overnachten)
en betaalbaarheid een rol in de hotelkeuze. Het is duidelijk dat een parkeergarage
het risico beperkt maar met onze auto’s
blijft het risico er altijd. Daarom zullen we
in de toekomst vaker gebruik maken van
de inzet van beveiliging of in ieder geval
iemand die gedurende de nacht een oogje
in het zeil houdt. Dit zal voor volgend seizoen structureel worden meegenomen in
de meerdaagse evenementen. Dit betekent

dat de kosten van een evenement mogelijk
iets hoger zijn dan u van ons gewend bent
of dat we een aparte bijdrage vragen voor
de beveiliging. Daar waar dit niet mogelijk
is, zullen we dit vermelden zodat eenieder
zelf een afweging kan maken. Zo hebben
we voor Schloss Dyck gekozen voor een
iets kleiner hotel, waarbij de parkeergelegenheid op het eigen terrein niet volledig
afsluitbaar is. Om de veiligheid van onze
auto’s te waarborgen, zorgen we dat er
gedurende de nacht iemand over onze
auto’s waakt..
Al met al hebben we dus nog veel moois
te beleven deze zomer, maar ook voor de
herfstrit en technische dag dit najaar zijn
de voorbereidingen al in volle gang. En
voor volgend jaar staan er inmiddels een
aantal concrete meerdaagse ritten naar
het buitenland in de planning. Hierover
meer in de komende clubmagazines.
Zoals bekend zien we ook graag initiatieven
voor het organiseren van een evenement/
rit vanuit de leden zelf.

Kaartleesrit

zondag 12 juli 		

Classic Days Schloss Dyck

1 en 2 augustus

Wings & Wheels

zaterdag 22 augustus

Technische Clubmeeting Thema 3

zaterdag 5 september

Goodwood Revival

11 t/m 14 september

RS Fest Autotron

19 en 20 september

Herfstrit

zondag 4 oktober

Cars & Coffee

ntb.					

Herfstrit

zondag 1 november

Technische dag

november

Dit kan de reguliere Paas- of Herfstrit zijn, maar vanzelfsprekend ook iets
origineels…..iets dat U zelf bedenkt! Wat
Ferry Porsche ooit zei……‘In the beginning I looked around but couldn’t find the
car I dreamt of, so I decided to build it
myself’…..zou dus wat dat betreft ook
betrekking kunnen hebben op een clubevenement van ons! Wij als EC zullen u daarbij
waar nodig volledig ondersteunen. Dus
mocht u zich daarvoor in 2016 sterk willen
maken…..laat het ons weten!
Met de hoop dat het dak er letterlijk vaak
af kan, wenst de EC jullie een fijne zomer.

			

webmaster@klassieke911912.nl

PENNINGMEESTER
Marco Leijten
Tel: 0180 - 62 33 44
penningmeester@klassieke911912.nl

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

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Jan en Gerda Blok
Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen
Tel: 0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl

EXTERNE EVENEMENTEN
Slalom (door NPC)

7 juni					

Rijvaardigheidsdag circuit

REDACTEUR / WEBMASTER
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
Tel: 033 - 257 24 00

Jules Tacheny (NPC)

zondag 5 juli			

Oldtimer Grand Prix

7 t/m 9 augustus

Gmund (Theo Siemerink)

13 t/m 18 augustus

Historic Grand Prix

28 t/m 30 augustus

Porsche Collectors Day (PON)

11 oktober			

redactie@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff
Tel: 0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl

ONTWERP
SchaapOntwerpers
Hooghiemstraplein 62, 3514 AX Utrecht
Tel: 030 - 276 91 67, www.schaapontwerpers.nl

DRUK
Joop Zalm
Tel: 0182 - 61 11 76
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATSCHAP
Leden zonder machtiging: € 75,00
Leden met machtiging: € 70,00 automatische

Namens de EC,
Bernie Westhoff, Dennis Gronert

incasso
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00
Inschrijfgeld: € 22,75
Begunstigers: € 41,50
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl

IBAN nummer
NL76 INGB 0000329131
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EVEN VOORSTELLEN:

RONALD BOSMA
Mijn naam is Ronald Bosma. Samen met Mariëlle en onze dochters
Jasmijn (13) en Nienke (10) wonen we in ‘s-Hertogenbosch, met veel
plezier. Mariëlle en ik hebben beiden de Hogere Hotelschool gedaan in
Den Haag. We studeerden af richting Marketing & Sales. Mariëlle ging
in de Marketing/Communicatie, en ik in de Sales. Al ruim 20 jaar ben
ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling; het detacheren van technisch
hoger opgeleiden.

JULI 2015
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn verhaal voor wat betreft Porsche begint niet anders
dan veel van de leden die zich eerder voorstelden. Ook
ik was als klein kind gegrepen door de Porsches die ik
zag. Ik woonde in Amsterdam, waar ik vanuit het raam
het politiebureau kon zien. Voor mij als kind waren
politieauto’s -kevers in die tijd - al speciaal, maar als er
zo’n Targa van de Rijkspolitie stond, dan wist ik het; die wil
ik later ook!

ONTSTAAN PORSCHE VIRUS
Het heeft even geduurd, want het leek nooit uit te
komen. Aanschaf van een huis, geen garage te vinden
om de auto in te stallen, kids op komst. Maar op de kop
af 10 jaar geleden vond ik een garagebox naar wens en
2 weken later kocht ik mijn Porsche 912 uit 1968, een
korte wielbasis dus. De aanschaf ging vlot, omdat de auto
een paar dorpen verderop te koop werd aangeboden.
De eigenaar had de auto uit Californië laten halen, zo’n
Porsche leek hem wel wat. Een rode moest het worden.
In Nederland viel de rode lak tegen, zodat werd besloten
de auto te restaureren en de ooit gemonteerde impactbumpers te verwijderen. De verrassing was groot toen er
groen onder de rode lak vandaan kwam. Gelukkig wist de
restaurateur de eigenaar te overtuigen dat de originele
kleur toch eigenlijk wel erg mooi was, en zo werd ze weer
Irisch Grün.

ALS JE VOOR HET EERST VAN
JE LEVEN IN EEN PORSCHE
912 RIJDT, HEB JE GEEN
REFERENTIEKADER.
De restauratie was niet helemaal gepland,
dus het budget was beperkt. Men koos
er voor alleen de body en wat technische
problemen aan te pakken, en het originele
interieur te laten voor wat het is. 2 jaar
nadat de restauratie klaar was, had de
eigenaar er zo weinig mee gereden, dat hij
besloot de Porsche te verkopen.
Ik viel meteen op de combinatie van
de glimmende groene lak met het
chroomwerk. Dat het interieur nog
helemaal origineel was, en dus met
“patina” zoals men dat tegenwoordig
noemt, was voor mij een pluspunt.
Enerzijds kan ik het erg waarderen als
alles origineel is, aan de andere kant mag

je best zien dat de auto al bijna een halve
eeuw rond rijdt.
Als je voor het eerst van je leven in
een Porsche 912 rijdt, heb je geen
referentiekader. Het is een oude auto, en
zo reed de auto ook; wist ik veel. Druppels
olie, moeilijk schakelen, rook uit de
uitlaat, soms wat minder goed starten:
ik nam het voor in eerste instantie voor
lief. In de loop van de afgelopen 9 jaren
heb ik stap voor stap de versnellingbak,
koppeling en carburateurs laten reviseren.
Wiellagers vervangen, goede banden en
met elke stap werd de auto steeds beter.
Toen bij compressiemeting bleek dat een
zuigerveer gebroken moest zijn, heb ik ook
de motor laten reviseren. De nokkenas
was nog prima, de koppen ook, dus met
nieuwe cilinders en zuigers en het nodige
kleine materiaal was ik klaar. Hoewel,
klaar, met een klassieke Porsche ben
je natuurlijk nooit echt klaar. Later ook
nog een elektronische ontsteking laten

plaatsen door BAS Autoservice, na ons
bezoek aldaar met de club. Resultaat is
een veel betere koude start. Ondertussen
kan ik echt genieten, ze rijdt heerlijk en is
erg betrouwbaar.
Grote wens is nog de 14 inch wielen,
die eigenlijk pas leverbaar waren voor
modellen met lange wielbasis, te
vervangen voor passende 15 inch velgen,
maximaal 6 inch. Graag maak ik van de
gelegenheid gebruik bij deze clubleden te
vragen wie een set weet te staan.
Misschien moet ik nog even uitleggen
waarom ik voor een 912 koos, en niet de
911. Hoewel uiterlijk geen verschil, is de
motor van de 911 van hele andere orde.
De keuze was enerzijds vanwege het
budget - zo kon ik de motorfiets die ik had
tenminste nog houden - maar ook omdat
ik dacht dat een 4-cilinder eenvoudiger en
goedkoper te onderhouden was. Dat de 912
motoren eigenlijk een stuk sneller slijten
dan van de 911, dat wist ik toen nog niet.
Direct na aanschaf werd ik lid van de club.
Daar leerde ik Gerard Ramaekers kennen,
met wie ik later jarenlang navigatieritten
heb gereden in zijn 911. Op een moment
dacht ik: “die 6 cilinder power, dat wil ik
ook wel”. Ondertussen stegen de prijzen,
en ik maar sparen. Ik hoopte mijn slag
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KLASSIEK PORSCHE 911
DASHBOARD WEER IN PRODUCTIE

ONDERTUSSEN IS HET LIJSTJE
MET “AANDACHTSPUNTEN”
VAN PETER HELEMAAL
WEGGEWERKT, EN OM LEKKER
TE KUNNEN KLUSSEN HEB IK ‘S
WINTERS HET MOTORBLOK EN
BETREFFENDE COMPARTIMENT
OOK OPTISCH AANGEPAKT.
te kunnen slaan op het Porschefest in
Rosmalen, waar mijn 912 in de clubstand
stond opgesteld. Bordje “te koop” erop,
en ik rondkijken naar een 911. Dat viel
tegen, want de meesten waren net
gerestaureerde S-jes die strakker waren
dan toen ze uit de fabriek kwamen. Niet
betaalbaar, en zoals gezegd; ik houd
wel van een beetje patina. Bovendien
verklaarde men me voor gek dat ik mijn
912 wou verkopen. Want “waar vind je zo’n
auto in dezelfde staat?” werd me gezegd.
Vrijwel direct onder onze stand, op de
begane grond, had ik naar een zwarte 911
Targa gekeken. Een 3.0 SC uit 1979, met
nieuw interieur en nieuw targadak. De lak
was net gepolijst, en in combinatie met
de RVS targabeugel (redelijk schaarse

optie voor een 79-er) vond ik hem wel wat
hebben. Maar ja, impactbumpers, dus ik
ben er niet serieus gaan praten.
Wat heb ik die week slecht geslapen; die
Targa zag er zo goed uit! Noem het maar
gerust vlinders in mijn buik. En ik zou hem
kunnen kopen van het geld dat ik bij de
912 zou moeten leggen om een F model
911 te kopen. Na wat speurwerk vond ik
de auto op internet, notabene vlak bij mijn
werk. De auto is in 1979 in Nederland
afgeleverd, en helemaal origineel zoals ze
de showroom uit reed. Peter Broerse heeft
de auto grondig voor me nagekeken, en
dat bleek een meevaller, en zo had ik dus
2 Porsches. Ondertussen is het lijstje met

“aandachtspunten” van Peter helemaal
weggewerkt, en om lekker te kunnen
klussen heb ik ‘s winters het motorblok
en betreffende compartiment ook optisch
aangepakt.
Soms vraagt men mij; wat moet je nou met
meerdere Porsches. Je kunt er toch maar
in 1 rijden? Ja helaas wel. De 911 Targa
en 912 Coupé zijn totaal verschillend en
hebben elk hun charme, en ik geniet van
beiden.
Graag tot ziens op een volgend evenement!

Ronald Bosma

Porsche heeft het dashboard voor
klassieke 911 modellen uit de
bouwjaren 1969 - 1975 opnieuw in
productie genomen. Dankzij een
vooruitstrevend fabricageproces
combineert dit dashboard de
uitstraling van toen met absolute topkwaliteit. Daarmee is het
ideaal voor bijvoorbeeld restauratieprojecten. Het dashboard is
verkrijgbaar via alle Nederlandse
Porsche Centra, de verkoopprijs
bedraagt € 968 inclusief BTW.

Het door Porsche Classic ontwikkelde
dashboard maakt gebruik van een
moderne draagstructuur. Er zijn
materialen in verwerkt, die zeer goed
bestand zijn tegen bijvoorbeeld zonlicht
en schommelingen van temperatuur
en vochtigheid. Desondanks is de look
en feel van het dashboard exact gelijk
aan dat van de oorspronkelijke versie.
Ook de pasvorm is volledig conform
het origineel. Vakkundige montage bij
Nederlandse Porsche Centra behoort tot
de mogelijkheden.

Porsche Classic: originele liefde voor
het merk Porsche Classic is de officiële
Porsche divisie die verantwoordelijk is voor
de onderdelenvoorziening voor klassieke
modellen – auto’s die tien jaar of langer
geleden uit productie zijn gegaan. Porsche
Classic verzorgt voor deze modellen ook
adviezen voor onderhoud en technische
literatuur. Nederlandse eigenaren van een
klassieke Porsche vinden alle expertise en
vakmanschap voor onderhoud, reparatie
en restauratie bij de officiële Porsche
Centra.
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PAASRIT VAN
CLASSIC PARK
NAAR KASTEEL
HEESWIJK
Nog maar net lid geworden van de Klassieke
Porsche 911 & 912 Club en net een half jaar
een Porsche 911T (2,2 ltr/1970) hebbende,
werd ons gevraagd een stukje te schrijven voor
het clubblad, wat we met veel plezier doen.

PAASRIT 6 APRIL 2015

WAT EEN PRACHTIG GEZICHT AL DIE
PORSCHES BIJ KASTEEL HEESWIJK.

Wie zijn wij? Jan en Saskia Verwaal, 51 en 48 jaar oud. Wij
runnen samen een gezin met 4 kinderen (tweeling Laura en
Anne van 20 jr, zoons Julian van 16 jr en Daniel van 9 jr oud)
en een bedrijf.
Dit bedrijf, een geneesmiddelenfabriek gericht op een kleine
nichemarkt, hebben wij opgestart in 2008. De succesvolle
groei is erg hard gegaan (nu 140 medewerkers) en niet onopgemerkt gebleven, waardoor het bedrijf vorig jaar – hoewel
naar ons gevoel te vroeg – succesvol is verkocht. Dit gaf ons
de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens in vervulling
te laten gaan: de aanschaf van een oude Porsche 911, hoewel
wij een BMW-fan zijn. Wij zijn onder meer in ‘t bezit van een
BMW M6 Grand Coupe en een 125i Cabrio, en toch trok een
Porsche ook wel erg. Bovendien leek het ons ook nog eens
een goede investering, zowel financieel als emotioneel.
We wisten niet wat we van deze dag konden verwachten en
waren benieuwd hoe de dag zou verlopen. We vertrokken

PAASRIT

17

18

PAASRIT

JULI 2015

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

PAASRIT

MET ENKELE RAZENDSNELLE WATERTAXI’S
WERDEN DE CLUBLEDEN IN EEN OOGWENK
AAN DE OVERZIJDE VAN DE NIEUWE MAAS
AFGEZET

ouders hebben ook een Porsche 911, van
een recenter bouwjaar – en zo vertrokken
we richting Boxtel. We werden ontvangen
op het Classic Park, waar ons koffie en
limonade wachtte. Het parkeerterrein liep
vol met allemaal Porsches in verschillende
kleuren, een leuk gezicht en onze jongens
keken hun ogen uit. En wij bedachten dat
hier best een heel kapitaal bij elkaar stond.
Het weer was nog niet helemaal optimaal,
het miezerde af en toe, maar in de loop van
de dag zou het beter worden. Na de koffie
konden we het museum met de gebruikte
oldtimers bekijken die overigens ook te
koop waren. Er stonden mooie auto’s bij.

rond 9.00 uur met twee kinderen achterin
de Porsche die er nog net konden zitten
(onze jongste zoon van 9 jaar met zijn
vriendje). Eigenlijk was dit voor ons pas de
eerste echte rit met de Porsche, dus we
hoopten dat alles goed zou gaan en vonden
het best spannend. Onze gordels bleken
niet helemaal in orde, waardoor we niet
in de “riemen” konden zitten, iets waar je
vandaag de dag best aan moet wennen.
Na aankoop van de Porsche werd deze

geheel gerenoveerd en toen bleek het al
najaar te zijn en ging de auto de stalling
in. Toch waren er nog enkele mankementen dus werd er weer wat gesleuteld
en ingebouwd. Van de winter stuitte
Jan tijdens wat zoeken op internet op
de Klassieke Porsche 911 & 912 club en
vond het leuk om hier lid van te worden.
We lazen over de Paasrit en besloten ons
hiervoor in te schrijven. Het vriendje van
onze zoon wilde graag mee – zijn ouders

“EN WIJ BEDACHTEN DAT HIER
BEST EEN HEEL KAPITAAL BIJ
ELKAAR STOND.“
Na de lunch vertrokken we dan voor de
Paasrit die ons zou voeren door het mooie
Brabant, voor ons een stukje onbekend
Nederland en daarom leuk om doorheen
te toeren. De rit zou ca. 2 uur in beslag
nemen met als eindpunt kasteel Heeswijk-Dinther en ons werd verzocht daar
niet voor 16.00 uur bij het kasteel te arri-

veren omdat er tal van activiteiten werden
georganiseerd.

“NA DE START REDEN WE IN
EEN SOORT OPTOCHT DOOR HET
BRABANTSE LAND”
Het weer begon langzaamaan op te knappen, dus dat zag er goed uit. Na de start
reden we in een soort optocht door het
Brabantse land en van lieverlee verdween
de een na de ander of voor een tussenstop
of omdat enkelen toch een andere route
namen. In het mooie Oisterwijk reden
we door het mooie dorpscentrum met
het “Trouwlaantje” en in Oirschot maken
we een stop om een ijsje te eten. Op het
parkeerterrein rondom de kerk stond
een hele rij Porsches geparkeerd, dus we
waren niet de enigen en trokken bekijks.
We toerden weer verder met de jongens op
de achterbank die verdiept waren in een
spel op de I-pad. Ze waren wel nieuwsgierig of we “gevolgd” werden door andere
Porsche-rijders en hielden alles goed in de
gaten. Rond kwart over vier – half vijf arriveerden we bij kasteel Heeswijk-Dinther
en scheen de zon, dus een mooi plaatje

met alle geparkeerde Porsches bij de
slotgracht. In en rondom het kasteel waren
de activiteiten bijna ten einde, er waren
nog twee narren een toneelstukje aan ’t
opvoeren en vroegen onze jongens even
te assisteren. Binnen wachtte ons een
afsluitende borrel en werd er nog gestemd
ten behoeve van de verenigingsstatuten. Al
met al vonden wij het een zeer geslaagde

dag. De Porsche had het prima gedaan en
de route vonden we erg mooi. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Jan en Saskia Verwaal
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NOTULEN JAARVERGADERING IN
Aanwezig namens het bestuur: Hessel
Roukema, Bernie Westhoff, Marc Bezem,
Marco Leijten, Gerda en Jan Blok (notulist). Aanwezige leden: 20 leden – waarvan 15 met partner.
Afwezig met bericht van verhindering:
Theo Siemerink, Jasper Visscher, Marc
Michels, Jan Fleuren, Bart Briels, Albert
Verheijen, Jan van Laar, René Boerema,
Cees Meijvogel,Han van Wirdum, Guy
Machiels, Pieter van Gelder, Paul Vreeburg, Theo Lommen, Wouter Moll en Jos
Timmermans.

1. OPENING
De voorzitter opent om 12.00 uur de
vergadering en heet een ieder welkom.
Bedankt de aanwezige leden voor hun
komst naar deze algemene ledenvergadering welke deze keer gehouden wordt in dit
mooie nieuwe nationaal militair museum
in Soest. Allereerst wordt de agenda doorgenomen en in verband met het voortijdig
vertrek van de redacteur wordt punt 9 van
de agenda verplaatst, na punt 3 de terugblik 2014.

2. NOTULEN
De notulen van 16 maart 2014 worden door
de voorzitter met behulp van een beamer
punt voor punt doorgenomen en daarna
goedgekeurd en vastgesteld.

3. TERUGBLIK 2014
2014 was voor de club een mooi jaar met
veel mooie ritten, fabrieksbezoek, Le Mans
Classsic, RS Fest in het Autotron en de
Champagnereis. Voor het eerst was er een
Cars and Coffee meeting en zijn er voor
de leden enkele acties opgestart zoals
het Classic Porsche blad en de disklok.
Door Albert Vos en Peter Broerse werden
goed bezochte technische clubmeetings
georganiseerd en gehouden op 5 april, 31
mei en 1 juni.

9. BESTUURSSAMENSTELLING
De termijn van redacteur Marc Bezem
loopt af maar hij heeft te kennen gegeven
dat hij beschikbaar blijft als redacteur.
Marc wordt door de vergadering herbenoemd. Hij heeft ook aangegeven de
functie van webmaster, die nu door de
voorzitter wordt gedaan, erbij te willen
nemen. De vergadering had hier geen
bezwaar tegen zodat hij thans naast
redacteur ook de webmaster is geworden.
De voorzitter vermeld dat het secretariaat
aan het laatste jaar van haar 2e termijn is
begonnen en medio 2016 gaat stoppen. Er
zal nu al naar aflossing moeten worden
uitgekeken. Elbert de Graaf informeert
hoeveel tijd de werkzaamheden van het
secretariaat vergen.

4. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Jan Broekhuizen en Ruud Visser hebben
de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Jan geeft een toelichting en stelt
namens de kascommissie voor het bestuur
decharge te verlenen.

5. FINANCIEEL VERSLAG 2014
De penningmeester geeft met behulp van
de beamer uitleg over de kosten/baten
vermeld op de jaarrekening. Er zijn dit
jaar gelden vrijgekomen om meer bij te
kunnen dragen aan evenementen. Ook
wordt er door de club bijgedragen aan de
aanschaf van o.a. de Disklok en het Classic
Porsche Magazine. De vergadering heeft
verder geen opmerkingen/vragen omtrent
het verslag 2014 en verleent het bestuur
derhalve decharge.

6. BEGROTING 2015
Toekomstige acties die zijn opgenomen in
de begroting zijn o.a. het vernieuwen van
ons clublogo. Hierna is vernieuwing van
het briefpapier nodig en willen wij kijken of
stickers en emblemen voor clubkleding etc
te maken zijn voor de leden. Omdat er een
lustrum, 25 jaar, in 2018 aankomt gaan we
een bedrag van € 10.000 reserveren in de
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HET MILITAIR MUSEUM TE SOEST
komende tijd. Verder gaat de club bijdragen in de aanschaf van de EHBP – tasjes
en de roulatiebox voor evenementen,
kosten ongeveer € 3.000,-. De accountantskosten worden weggestreept met de
rekening die zij krijgen voor het adverteren
in ons clubblad.

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
Willem ter Schure wordt het nieuwe reservelid kascommissie. Ruud Visser en Joop
Zalm worden de kascommissieleden voor
2015. Om 13.25 wordt een pauze ingelast
voor de lunch. 13.55 voortzetting vergadering.

8. VOORSTEL VOOR STATUTENWIJZIGING.
Op de ledenraadpleging hebben 110 leden
gereageerd en 58% was voor de verhoging
van de leeftijdgrens naar 1978, 25% was
tegen verhoging en de rest wilde de grens
leggen bij alle luchtgekoelde tot/met het
model 964 of 993. Voor wijziging van art.
2.1 stemden 23 leden voor en 3 tegen. Voor
art. 3.2 en 3.4 en 8.3 was iedereen voor.
Aangezien er geen 2/3 meerderheid van de
leden gestemd heeft zal er op 2e paasdag
opnieuw gestemd gaan worden.

10. VASTSTELLEN VAN DE
HOOGTE VAN HET BEDRAG ALS
GENOEMD IN ART. 11.4.2 VAN DE
STATUTEN.
Dit bedrag van € 3.000,00 per gebeurtenis
blijft ongewijzigd.

11. VOORUITBLIK 2015
De voorzitter evenementen-commissie
Bernie Westhoff neemt het programma
voor 2015 door.
a. Wederom enkele technische clubmeetings door Albert en Peter. Data zijn 16 mei,
6 juni en 5 september.
b. De Paasrit staat gepland voor 6 april en
zal worden georganiseerd door Jan en Elly
Fleuren. Start bij Classic Park te Boxtel en
finish bij kasteel Heeswijk.
c. In mei een kaartleesrit die nog verder
ingevuld moet worden.
d. Op 20 juni een sliptraining en rijvaardigheidsdag bij het Autotron door SEC.
e. Op 1 en 2 augustus gaan we naar
Schloss Dyck in Duitsland. Zie Mailnieuws.
f. 22 augustus Classic Wings and Wheels
te Gilze-Rijen waarover bij het komende
clubblad een folder zal zitten.
g. De Goodwood Revival is van 11 t/m 14
september en is reeds volgeboekt.
h. Het RS Fest is dit jaar op 19 en 20 september, de organisatie van onze clubstand

zal in handen zijn van Elbert de Graaf en
Bert Klunder.
i. De herfstrit van 4 oktober moet nog
worden ingevuld en gaat waarschijnlijk
voornamelijk in Zeeland plaatsvinden.
j. Cars & Coffee, Marco Leijten gaat Porsche Centrum Rotterdam benaderen.

12. WAT VERDER TER TAFEL
KOMT
Ruud Visser vraagt aandacht voor de beveiliging van onze Porsches bij evenementen.
Bij de planning van ritten wordt hier reeds
rekening mee gehouden. Peter Broerse
vraagt wat de fabriek voor onze club kan
betekenen. Onze contactpersoon Benjamin
Marjanac heeft sinds kort een andere functie bij Porsche en er is nog geen vervanger
bekend. Clubs moeten zelf met verzoeken
komen bij o.a. Classic roundtable, archiefbezoek etc.

13. RONDVRAAG
Geen vragen.

14. SLUITING
De voorzitter bedankt de aanwezige leden
en wijst op de mogelijkheid om het mooie
museum te bezoeken. Hij sluit de vergadering om 14.40 uur.
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NOTULEN 2E STEMMING VOOR
Aanwezig bij deze stemming zijn: het voltallige bestuur + 33
leden + 1 machtiging.

VOORSTEL VOOR STATUTENWIJZIGING
Het bestuur stelt voor de artikelen 2.1/3.2/3.4/8.3 van de
statuten als volgt te wijzigen.

ART. 2.1
“De vereniging heeft ten doel: Het in stand houden en restaureren van automobielen van het merk Porsche, type 911 en
912 van de modeljaren tot en met negentienhonderd achtenzeventig”.
Toelichting: Tijdens de ledenraadpleging heeft 58% met dit
voorstel ingestemd. 25% was tegen en 12% was voor een
verdere verruiming. Hier stemden 35 leden voor en 4 leden
tegen.

ART. 3.2
“Aspirant-leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke

personen, die zonder aan de vereisten van het eerste
lid te kunnen voldoen, de statuten onderschrijven en de
vereniging willen steunen en voornemens zijn een Porsche
911 of 912 van modeljaren tot en met negentienhonderd
achtenzeventig aan te schaffen en lid te worden van de
Klassieke Porsche 911 en Club Nederland. Zij zijn uitsluitend gerechtigd door het bestuur aan te wijzen bijeenkomsten en evenementen bij te wonen en ontvangen het
verenigingsorgaan, zij hebben derhalve geen stemrecht.”
Toelichting: Het is in het huidige klimaat niet altijd meer
mogelijk een geschikte auto te vinden binnen een aantal
jaar. Hier stemden 39 leden voor.

ART.3.4
“Begunstigers van de vereniging kunnen zijn natuurlijke
personen die:
a. Deze status tot negen mei negentienhonderd achtennegentig hadden;
b. (Gewoon) lid van de vereniging zijn geweest en niet
langer aan de vereisten in het eerste, tweede of derde
lid voldoen, de statuten onderschrijven en de vereniging
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WIJZIGING VAN DE STATUTEN
willen steunen;
c. De vereniging willen steunen.
Zij zijn uitsluitend gerechtigd door het bestuur aan te wijzen bijeenkomsten bij te wonen en ontvangen het verenigingsorgaan.”
Toelichting: Het bestuur wil het graag ook mogelijk
maken/houden voor liefhebbers van het model auto om
onze club te steunen tegen een gereduceerd tarief, maar
zonder vergaande rechten. Hier stemden 37 leden voor en
2 leden tegen.

ART. 8.3
“De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of
meer voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht
zijn bevoegd zowel het bestuur, als ieder van de leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor
de vergadering meegedeeld. Een voordracht door een lid
moet tenminste vier weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.”
Toelichting: Het bestuur vindt de huidige regeling waar er
alleen een voordracht door leden kan zijn met 8 handte-

keningen achterhaalt. Uiteindelijk ligt de stemming toch
bij de leden. Leden zullen tijdens de vergadering hun
voordracht moeten motiveren. Bij meerdere kandidaten
zal er gestemd worden. Een afschrift van dit voorstel ligt,
in overeenstemming met artikel 18.2 van de statuten, ter
inzage bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur
wijst erop dat de statutenwijziging alleen kan worden
aangenomen als tenminste 2/3 van de leden ter vergadering aanwezig zal zijn. Wordt dat aantal niet gehaald, dan
zal er binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeen
moeten worden geroepen, waarin het voorstel kan worden
aangenomen mits er een meerderheid is van 2/3 van het
aantal uitgebrachte stemmen. Hier stemden alle 39 leden
voor.
De statuten zullen overeenkomstig de uitslag van de
stemming worden aangepast.
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KLASSIEKE PORSCHE
TALK
COLUMN ALBERT VOS

Het nieuwe klassiekerjaar is behoorlijk op gang gekomen met voor de
liefhebber ruim voldoende evenementen en ritten. Na Interclassics
in Maastricht werd op 7 maart jl. het restauratiebedrijf van Theo en
Michael Siemerink bezocht. Dit bedrijf is volledig gespecialiseerd in
de restauratie van klassieke Porsches. Hier werden we getrakteerd op
echte kunstwerken in metaal. Hier wordt nog echt gerestaureerd en
gelast volgens oude technieken. Helaas kom je dit echte vakwerk nog
maar zelden tegen bij de gemiddelde “gerestaureerde” Porsche.
Op 8 maart werd de Antwerp Classic Salon
bezocht die met 4 hallen en ca. 20.000 m2
geen enorme grote beurs is maar wel een
mooie uitstraling heeft en door de kleinere
afmetingen ook niet zo vermoeiend is
om te bezoeken als bijvoorbeeld Techno
Clasica Essen. Ook hier werden weer de
nodige Porsches aangeboden en ja, de
vraagprijzen waren ook hier weer aan de
forse kant.
De aangehaalde Techno Classica in Essen
Duitsland werd bezocht op vrijdag 17 april
en deze beurs met 13 hallen is momenteel

de grootste klassieker beurs van Europa
met dit jaar maar liefst 190.000 bezoekers.
Essen is voor veel Porsche liefhebbers het
evenement van het jaar al was het maar
vanwege het enorme aanbod van Klassieke
Porsches en de vele aanbieders van
onderdelen en curiosa die zich in dit merk
gespecialiseerd hebben.
De vraagprijzen voor met name de
oudere Porsches waren hier en daar
letterlijk astronomisch en het is des te
verwonderlijker dat als je na een paar uur
rondwandelen op de betreffende locatie

terugkomt ziet dat er een bordje “verkauft”
op staat! Helaas leert mijn ervaring dat
wat je ziet niet altijd klopt. Dit omdat ik
bepaalde – inmiddels voor mij bekende –
auto`s weer op andere beurzen tegenkom.
Mijn vermoeden is dan ook dat sommige
handelaren op een of andere manier
proberen de prijzen op te drijven. Verder
is het natuurlijk ook nog eens zo dat een
vraagprijs in de praktijk niet altijd de prijs
is die er uiteindelijk voor wordt betaald…
Op zaterdag 16 mei met Peter Broerse in
Mijdrecht de eerste technische dag van dit
jaar gehouden met een grote opkomst van
technisch geïnteresseerde clubleden. Aan
de hand van een op de hefbrug opgestelde
911T Targa werd een gezamenlijke
technische inspectie uitgevoerd. Met name
de interactie tussen clubleden onderling
en het uitwisselen van de opgedane
ervaringen met hun Porsches zijn erg leuk
om mee te mogen maken. Peter en Linda
hadden weer gezorgd voor een uitstekende
lunch waarna wij nog tot ongeveer 15.00
uur zijn doorgegaan.
Op 31 mei heb ik op aanbeveling van

een vriend de Ciney Expo bezocht in
de buurt van Dinant in de Belgische
Ardennen. Dit is een kleinschalige beurs
met maar 1 hal voor de tentoongestelde
automobielen en daarnaast een enorme
veilinghal waarin normaliter dagelijks
rundvee wordt verkocht en nu alleen
maar auto onderdelen. De hal was netjes
schoongemaakt maar helaas was de geur
van het rundvee nog behoorlijk indringend
aanwezig. Zoals verwacht lag de nadruk
hier op met name Franse automobielen
inclusief onderdelen, brochures, curiosa
etc. Ook complete body’s voor lelijke
eenden en allerlei onderdelen voor

Panhards, Chenard et Walker, Peugeot,
Renault en zelfs voor Bugatti’s werden hier
aangeboden.
Tot mijn grote verrassing stond tussen
al dit Franse geweld een kraampje met
oude Porsche onderdelen met ook nog
eens redelijke prijzen, aangeboden door
een handelaar uit Luxemburg. Oude
motoronderdelen, plaatwerk, klokken,
interieurdelen en oude gereedschapsets
etc. waren op deze stand uitgestald en
volgens de eigenaar had hij op de zaak
nog veel meer oude gebruikte 911 en 912
spullen liggen. In ieder geval een adres

om te onthouden en binnenkort te gaan
bezoeken.
Ciney Expo was een leuke ervaring al
was het alleen maar om te ervaren dat
er toch nog plaatsen in Europa zijn waar
de “Porsche hype” nog niet volledig heeft
toegeslagen en er ook nog voor redelijke
prijzen Porsche onderdelen zijn te
verkrijgen.
Albert Vos
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CARS & COFFEE BIJ
TWINSPARK RACING
Van de eind mei jl. georganiseerde Cars & Coffee bij
TwinSpark Racing ontving ik van twee clubleden een
kort verslag. Ik ben zo vrij geweest dit te combineren tot
een gezamenlijk artikel van deze gezellige en leerzame
meeting.

Afgelopen zaterdag 30 mei hadden we een Cars and
Coffee georganiseerd bij Twinspark Racing in Oegstgeest.
Het was een mooie dag om er met de auto op uit te
trekken. In het zonnetje reden we het terrein op waar
aldaar een aardige opkomst van ons type auto’s stond.
We werden allerhartelijkst ontvangen door Leonard Stolk
en Lex Proper, de oprichters van Twinspark Racing. Het
bedrijf is geboren uit hun race hobby en levert specifieke
performance parts voor onze Porsches. Deze onderdelen
zijn gehomologeerde voor historische raceklassen. Gek
genoeg is de afzetmarkt vooral Duitsland, Frankrijk en
Engeland.

HET BEDRIJF IS GEBOREN UIT HUN
RACE HOBBY EN LEVERT SPECIFIEKE
PERFORMANCE PARTS VOOR ONZE
PORSCHES.
Zowel Leonard als Lex racen in het NK GTTC / Dantuma
met hun Porsches 911RSR 2.8 en 3.0. Het stuk onderaan
dit artikel is een verslag van de eerste race van dit
seizoen, begin mei jl. op Zandvoort. Het geeft een aardige
sfeerbeeld van de fanatieke strijd in dit kampioenschap.
Omdat Leonard er niet genoeg van kan krijgen, rijdt hij ook
jaarlijks de Wintertrial en organiseert hij regelmatig de
Bergmeister tour over Europa’s mooiste stuurmanswegen.
Lex racet al decennia, hij heeft zelfs een van de eerste
Carrera cup’s gereden. Een flink aantal overwinningen
in het NK GTTC / Dantuma en zelfs een overall
kampioenschap zijn daar het resultaat van.
We werden verwelkomd met verse koffie en heerlijke
donuts. Na de mooie auto’s te hebben bekeken en elkaar
te hebben bijgepraat over de laatste projecten en klussen

aan onze auto’s, heeft Leonard een presentatie gegeven
over het historisch racen in Nederland. De overkoepelende
organisaties, reglementen, klasse indelingen en
technische aspecten zijn voor de aanwezigen nu geen
geheim meer.
Het enthousiasme is aanstekelijk en tot grote verrassing
van een aantal van de aanwezigen is het racen op zichzelf
niet heel kostbaar, mits je geen schade rijdt… De kosten
bedragen zo’n 7K per jaar voor de inschrijving, banden
en onderhoud. Het enige wat een barrière opwerpt is

29

30

CARS & COFFEE BIJ TWINSPARK RACING

JULI 2015

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

NK GTTC SEIZOEN AFTRAP ZANDFOORT

NK GTTC SEIZOEN
AFTRAP ZANDVOORT
2 EN 3 MEI 2015
het klaarmaken van een voor racen geschikte auto. Toch
erg leuk om in deze setting met elkaar te dromen en van
gedachten te wisselen. Misschien de moeite om eens
verder te onderzoeken?

HET RACEN IS OP ZICHZELF NIET HEEL
KOSTBAAR, MITS JE GEEN SCHADE RIJDT…
Een van de aanwezigen had overigens een nieuwe
aanwinst bij zich. Een van de 10 fabrieks originele 996
rally-auto’s, op basis van een GT3. Met een echte rally
uitlaat en een korte versnellingsbak waarbij de 6e
versnelling al bij 140 km/uur aangelegd moet worden,
laat zich raden dat zijn vertrek van de parkeerplaats af
zeer spectaculair was! Uiteindelijk is watergekoeld ook
luchtgekoeld…
Al met al dus een gezellige ochtend en weer even lekker
een ritje gemaakt in de klassieke Porsches.
Bedankt Leonard en Lex voor een gezellige en leerzame
ochtend.
Marco Leijten en Dennis Gronert
www.twinsparkracing.com

Afgelopen weekend was het eindelijk
weer zover, het begin van het raceseizoen. Het NK GTTC had haar seizoen
aftrap op het circuit van Zandvoort tijdens
de Historische Zandvoort Trophy van de
HARC. Voor velen was de vrij-rijden-dag
van de HARC een uitkomst om de afstelling van de auto te checken of de motor
in te laten lopen. Iedereen kwam zonder
kleerscheuren door deze dag en dit gaf
moed voor het nog te rijden weekend.
Op zaterdag begon iedereen vol overgave
aan de kwalificatie met maar liefst 29
auto`s aan de start. Helaas wat minder
auto’s als dat zich vooraf had ingeschreven
,maar voor sommige rijders bleek de
winter toch net te kort om de auto gereed
te krijgen.
De tijden die gereden werden in de
kwalificatie voorspelden al veel spanning
voor de nog te komen races. De pole
position tijd was zelfs onder de twee
minuten gezet op 1.59.510, namelijk
door Bart Westerman. In de top 5 waren
maar liefst 4 verschillende automerken
vertegenwoordigd.
De eerste race van het weekend werd ook
verreden op de zaterdag. In de middag
mocht iedereen zich klaar maken voor een
mooie en spannende wedstrijd. De uitslag
van de kwalificatie werd al vrij snel na de
start teniet gedaan. De Porsches leken
heer en meester te worden van het veld.
Enkel Theo Mouws kon het Porsche blok
doorbreken met een fantastische tweede
plaats. Hij startte vanaf de 13de plaats
en wist op een 2de plaats te finishen. De
wedstrijdleiding had twijfels en meende
een valse start te hebben gezien bij Theo

wedstrijd was voor het grootste gedeelte
droog . Een paar rondes voor het einde
begon het alsnog te regenen en de steeds
natter wordende omstandigheden waren
ideaal voor de Lister-Jaquar Knobbly van
Eike Wellhausen. Hij was de Porsche`s
van Leonard Stolk en Bart Westerman te
snel af. Pechvogel van de race was Jan
Rozendaal met zijn Datsun 240Z die maar
niet goed wilde lopen, terwijl hij tijdens
een eerdere sessie ook al een gescheurd
rubber van het cardan had. De venturi
bleek het probleem en met wat geleende
onderdelen kon alles worden hersteld voor
de laatste race.

Mouws. Deze werd mening werd echter na
het terugzien van de beelden herzien. De
opvallende nieuwkomer in de top 10 was
Rik Aberkrom die met zijn BMW 320 op
een 9de plaats finishte. Helaas waren het
niet allemaal mooie verhalen. De Mini`s in
het veld werden geplaagd door technische
problemen. De Belg Bernard Dierick viel
uit met elektrische problemen en Paul
Engel moest de wedstrijd staken met wat
later bleek een gescheurde achterwiel
ophanging.
Het weekend werd vervolgd op de zondag.
De dag die, volgens de geleerden, nat nat
en nog eens nat zou zijn. De stress in op
het paddock was te voelen en er werden
verschillende bandenkeuzes gemaakt. De
rijders die voor de droogweer optie waren
gegaan bleken de winnaar te zijn. De

Uiteindelijk bleken de metreologen toch
gelijk te krijgen en tijdens de 3de en
laatste race was het nat, heel erg nat.
De koning van de regen was Thijs van
Gammeren die met zijn Ford Escort
RS2000 naar een tweede plaats reed. De
eerste en derde plaats werden ingenomen
door de Porsches van Bart Westerman en
Gerd Rijper. Henk van Gammeren was ook
ontketend in de regen, maar bleek helaas
een aantal ronde te kort te komen om de
derde plaats in te nemen. Voor velen was
het vooral overleven en genieten. Marnix
Dierick stapte met een grote grijns uit
zijn Jaquar 420 saloon. Zijn loodzware
achterwiel aangedreven auto kwam elke
ronde driftend uit de Arie Luyendijkbocht.
Het gehele weekend verliep gelukkig
zonder grote problemen en de blikken
zijn weer gericht op de volgende wedstrijd
tijdens de Spa Summer Classic 2015 op 27
en 28 juni as.
Paul Engel
http://www.nkgttc.nl/
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Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen
grip, dat geldt niet voor de
verzekeringspremie.
Verzeker u van scherpe
premies en uitstekende
voorwaarden en ontvang
bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics
t.w.v. e 179,00.
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De klassieke voertuigen erkend
als erfgoed?
De FEHAC spant zich in om de overheid
ervan te overtuigen dat onze klassieke voertuigen niet alleen een prachtige hobby zijn,
maar dat we met z’n allen ook een belangrijk stuk Nederlands [mobiel] erfgoed in
stand houden. In dit kader is het van belang
te weten dat de FIVA al een aantal jaren
geleden de erfgoedkant van de voertuigen
heeft onderkend en dit heeft vastgelegd in
het Charter van Turijn. (zie : http://www.fiva.
org/site/en/publications/category/2-charta-of-turin) Eind vorig jaar hebben wij een
reactie ingediend op het concept Erfgoedwet die voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat. Daar in stellen wij dat het
mobiele erfgoed [weg, lucht, water en rail]
in de nieuwe wet genoemd moet worden
als zijnde een essentieel onderdeel van het
totale erfgoed dat beschermd en behouden
moet blijven. Zo’n wettelijke erkenning is
voor de FEHAC een extra steun in de rug bij
onze gesprekken met de diverse overheden.
De erfgoedwet gaat eigenlijk alleen over
gebouwen, en dan uitsluitend de gebouwen
die eigendom van het Rijk zijn. Wanneer dus
het mobiel erfgoed deze keer in de Memorie
van Toelichting wordt genoemd (zoals de
verwachting is) is dat al een grote stap in de
goede richting. Een ander, veel zichtbaarder
resultaat van deze campagne waarmee we
de buitenwereld laten zien wat voor een
mooi erfgoed we beheren, was onze inzet bij
de afgelopen Open Monumentendag. Velen
van u hebben met hun klassieker bij een
Open Monument gestaan. Open Monumenten Dag 2015 is in zicht en opnieuw doet
de FEHAC, samen met de Stichting Open
Monumenten Dag, een beroep op u om deel
te nemen aan de komende Open Monumentendag 12 en 13 september 2015. Het
is van essentieel belang voor het verkrijgen
van de wettelijke status van mobiel erfgoed
dat de achterban van de FEHAC zich weer
op indrukwekkende wijze presenteert. Ook
elders is het mobiele erfgoed in beweging.

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

Het Duitse parlement onderzoekt of een
UNESCO erkenning als werelderfgoed
haalbaar is. Het parlement van de Deelstaat
Brandenburg heeft nu de opdracht om dat
onderzoek te doen en in dat kader wordt er
eind juni in Bonn een manifestatie gehouden, waarvoor ook federaties uit omringende landen zijn uitgenodigd. De FEHAC zal
daar zeker bij zijn!

Zin en onzin m.b.t. de
milieuzones
Met het mooie zonnige weer opkomst is
het ‘klassieke autorijden seizoen’ weer
begonnen. De evenementenkalender van de
meeste clubs staan zo vlak na Pasen weer
boordevol van activiteiten. Het bezoeken
van de (oude) Nederlandse binnensteden of
dorpen is voor menig autobezitter weer een
dagdoel op zich.In dat kader vragen velen
zich af of dat nog wel mogelijk is, of ze met
hun klassieker de binnensteden nog wel
in komen. Het eenvoudige antwoord is; JA,
geen probleem. De realiteit is zoals altijd
iets gecompliceerder. Er is veel te doen over
milieuzones waarin de vier grote steden het
voortouw nemen. De afgelopen maanden
heeft de FEHAC, namens de klassieke
autoclubs, met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met de grote steden,
de Vereniging van Nederlands Gemeenten
(VNG) en de andere belangengroepen in dit
kader gesprekken gevoerd over het toelaten
van klassieke auto’s in de milieuzones van
binnensteden.
Nagenoeg zonder uitzondering hebben
we overal begrip of zelfs medewerking
gevonden voor het vrijstellen van klassiekers. De FEHAC heeft vraagtekens bij
nut en noodzaak van milieuzones in het
algemeen, maar signaleert dat het besluit
om deze zones in te voeren is gebaseerd op
een democratisch proces is dat zijn eigen
loop heeft. Klassiekers dienen in onze ogen
echter logischerwijs uitgezonderd te worden. Door het spaarzame gebruik, buiten
de risicotijden en –zones, en de geringe

kilometrages is de bijdrage van klassiekers
aan eventuele luchtkwaliteitsproblematiek
nihil. Als resultaat van onze gesprekken
heeft bv de gemeente Utrecht besloten
klassieke diesel voertuigen ouder dan 40
jaar toe te laten in de milieuzones. Klassiekers op benzine of lpg waren sowieso als
toegelaten. Ook Rotterdam heeft de intentie
uitgesproken klassiekers te ontzien. Helaas
heeft Utrecht voor het vrijstellen van (diesel)
klassiekers ‘de 40-jaars norm’ van MinFin
gehanteerd. Onze wens blijft natuurlijk om
de internationale FIVA norm van 30 jaar te
hanteren, een norm die een aantal instanties in Nederland ook hanteert. 40 jaar is in
geen enkel opzicht een norm voor wat-danook, het is slechts een fiscale grens, die
soms verkeerd uitgelegd wordt. De FEHAC
heeft deze verwarring bij MinFin aangekaart
en de toezegging gekregen dan MinFin in
volgende uitingen expliciet zal vermelden
dat de fiscale grens van 40 jaar niets zegt
over de klassieker status van een voertuig. Daarvoor zijn andere normen, nl. de
internationaal gehanteerde FIVA norm die
ook de FEHAC hanteert; 30 jaar en ouder, in
handen van een liefhebber, zoveel mogelijk
in originele staat en niet intentioneel voor
dagelijks gebruik. Zowel de Minister van I &
M als bv de wethouder in Rotterdam hebben
aangegeven dat de milieuzone maatregel
een tijdelijke maatregel zal zijn, omdat de
luchtkwaliteit ‘spontaan’ en door andere
maatregels snel verbetert. Tevens zijn er
andere maatregels die veel meer effect
hebben dan het hinderen van klassiekers,
zoals het aan de walstroom leggen van de
zeeschepen in de Rotterdamse haven. Het
voorlopig voornaamste resultaat van onze
inspanningen is dat onze klassieke mobiel
erfgoed in binnensteden welkom is. Dat
geldt voor de individuele auto. Ook kunt u
de binnenstad met een milieuzone gewoon
gebruiken als de startplaats, tussenstop
en locatie van de eindbestemming van een
oldtimerrit. Zolang het voorlopig maar geen
30-40 jaar oude diesel in Utrecht is….. Want
over het alsnog in de milieuzones toelaten
van historische dieselvoertuigen van 30 tot
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40 jaar oud zijn wij als FEHAC in gesprek
met de gemeenten, de VNG en het Ministerie van I & M. Onze grote zorg blijft dat er
geen landelijk gehanteerd kader is, en dat
ieder dorp zijn eigen ding kan en mag doen,
met een onnavolgbare lappendeken van
verschillende normen als gevolg. De kern
van het FEHAC beleid is dan ook; áls er al
milieuzones ingesteld worden – waarvan
nut en noodzaak dus allerminst evident zijn
– dan eenduidig en met een vrijstelling voor
oldtimers gebaseerd op de internationale
FIVA norm.

Pieter Omtzigt: ‘de Tweede
Kamer is gigantisch misleid’
De oldtimermaatregel heeft geen 120
miljoen euro opgeleverd, maar slechts 30
miljoen. Dat zei Pieter Omtzicht, kamerlid voor het CDA, op 29 april jl. tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de FEHAC.
Omtzigt is al langer kritisch ten aanzien
van de oldtimermaatregel, en heeft ook nu
twijfels bij de verklaring die staatssecretaris Wiebes geeft over de effecten ervan.
“De Tweede Kamer is gigantisch misleid.
De staatssecretaris haalt kunstgrepen uit
om te doen alsof hij 120 miljoen euro heeft
binnengehaald met de oldtimermaatregel.
Maar in feite is het maar 30 miljoen.”
60.000 auto’s
Omtzigt sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Fehac voor bijna 120
vertegenwoordigers van oldtimerclubs. “De
staatssecretaris doet alsof u 70.000 klassiekers van de weg hebt gehaald en dat u die
hebt vervangen door 60.000 moderne, schone auto’s.” Maar in feite heeft de staatssecretaris verkeerde gegevens gebruikt. “Die
60.000 moderne auto’s waar nu motorrijtuigenbelasting voor wordt betaald, zijn auto’s
die vanwege hun lage CO2-emissie waren
vrijgesteld van mrb. Dat heeft dus niets met
de oldtimerregeling te maken.”
Opwobben
Wat Omtzigt vooral steekt is het feit dat er
nu resultaten van het amendement Van Vliet
uit 2012 worden gepresenteerd als effecten
van de oldtimermaatregel uit 2013. Het
amendement dat was geïnitieerd door voormalig PVV-kamerlid Roland van Vliet hield
onder meer in dat de vrijstellingsleeftijd
voor auto’s werd verhoogd van 25 naar 30
jaar. “De import van oude diesels was daardoor al gehalveerd”, zegt Pieter Omtzigt. En
hij roept de zaal op om dit nog eens uit te
zoeken. “U moet dit maar eens opwobben”,
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zegt hij, doelend op de informatie over de
effecten van het amendement Van Vliet.
Haalbaar
Al is hij kritisch over de effecten van de oldtimermaatregel, Pieter Omtzigt blijft ook realist. “Bij het bestrijden van deze maatregel
moet je ook kijken wat er politiek haalbaar
is”, betoogt hij. “Op zich kan ik me goed
voorstellen dat de MRB-vrije leeftijd wordt
verhoogd van 25 naar 30 jaar. Sterker nog,
ik heb het amendement Van Vliet destijds
ook gesteund. En dat oldtimers die onder
de overgangsregeling vallen ’s winters drie
maanden niet mogen rijden, lijkt me ook
niet zo’n probleem.”
Alternatief
Omtzigt drukt de oldtimerclubs op het hart
om actie te ondernemen. “De 60-dagen
kaart is al ter sprake gekomen, dat is op
zich een goed voorstel. Je moet alleen
oppassen met oplossingen in de ict-sfeer,
want die willen bij de overheid nog wel eens
misgaan.”
De oldtimerwereld kan het beste zelf met
een voorstel komen, zegt Omtzigt. “Maak
een alternatief plan waarbij diesel en
lpg-auto’s van 30 tot 40 jaar oud ook onder
de overgangsregeling vallen en laat dat
doorrekenen. Leg dat vervolgens aan de
partijen voor.”

Evaluatie belastingmaatregel
Oldtimers.
Ministerie van Financiën verbijstert
klassieke voertuigsector met
berichtgeving over evaluatie
belastingmaatregel Oldtimers
Het haalde eerder dit jaar de pers. De evaluatie van de MRB maatregel voor oldtimers
toont aan dat zowel de milieudoelstellingen
zijn gehaald als de verwachtte belastingopbrengst is binnengekomen. En passant
worden de oldtimers stigmatiserend als
‘sterk vervuilend’ weggezet. Noch in het
regeerakkoord, noch in latere plannen is
ooit een milieudoelstelling voor de MRB
maatregel geformuleerd. Waarom zou het
Ministerie van Financiën ook? Financiën
gaat over geld en I en M (Infrastructuur
en Milieu) over milieu. FEHAC (Federatie
Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) zou, zo werd door het ministerie van
Financiën toegezegd, betrokken worden bij
de eindevaluatie van dit onderzoek. Het is
FEHAC dan ook een ‘graat in de keel’ dat
het Min van Financiën deze afspraak niet

is nagekomen en een persbericht heeft
uitgedaan waarvan FEHAC de inhoud op
diverse punten ernstig in twijfel trekt. Wat
betreft de budgettaire opbrengst wordt in
de evaluatie uitgegaan van €153 mln vóór
inmenging van FEHAC en andere belangenbehartigers. Dit is onjuist. De opbrengst was
begroot op €153 mln bij invoering van de
MRB –maatregel zoals wij die nu kennen.
Niet voor niets formuleren de opstellers van
het rapport dat de opbrengst ‘aanzienlijk’ is.
Geen klip en klare vergelijkingen, ‘dit moest
het opbrengen en dit heeft het opgebracht’.
Het aantal oldtimers is sterk verminderd
door export en sloop. Deze trend was al
in 2012 ingezet, vóór de invoering van
de mrb-maatregel. Hooguit kunnen we
constateren dat het effect van de in 2012
ingezette tendens wat versneld is opgetreden. Er is zeker geen sprake van een
groter effect dan in 2012 al was te voorzien.
FEHAC vraagt zich dan ook af hoe men de
luchtkwaliteit gemeten heeft. FEHAC is niet
alleen teleurgesteld over het eenzijdig niet
nakomen van gemaakte afspraken door het
het Ministerie van Financiën maar zeker
ook over het rookgordijn dat in het document wordt opgetrokken door ongefundeerde aannames en gegoochel met getallen.
Onnodige fouten hadden voorkomen kunnen
worden wanneer het Ministerie van Financiën gebruik had gemaakt van de aangeboden
expertise van FEHAC.

APK Richtlijn
Op 7 april 2015 heeft de RDW het adviesrapport ‘Implementatie Richtlijn 2014/45/
EU’ aangeboden aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
In het rapport staat beschreven op welke
manier de APK-Richtlijn in Nederland
geïmplementeerd kan worden. Het rapport
is opgebouwd uit de volgende deelonderwerpen:
• Land- en bosbouwtrekkers (LBT)
• Frequentie
• Keuringseisen
• Apparatuur en controlefaciliteiten
Het advies is tot stand gekomen met
inbreng van vier werkgroepen waarin zowel
branche, toezichthouders als consument
vertegenwoordigd zijn.
Vanuit de FEHAC heeft voorzitter Bert de
Boer - die ook de vaste FEHAC vertegenwoordiger binnen de So-APK (Stichting
Overlegorgaan Algemene Periodieke Keuringen) is - zitting genomen in werkgroep
‘Frequentie’ en Laszlo Mogyorossy in de
werkgroep ‘Keuringseisen’.

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Vervolg
Het is nu aan de Minister om te bepalen in
welke mate ze het advies wil overnemen.
Verwacht wordt dat de minister binnen twee
maanden een reactie geeft en dat het ministerie vervolgens de RDW de opdracht geeft
tot het starten van een uitvoeringstoets.
De Richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en
uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast.
Doelstellingen
De Richtlijn APK en de implementatie
daarvan in Nederland dragen bij aan het
verbeteren van het kwaliteitsniveau van
de APK. Dit bestaat onder andere uit het
moderniseren van de APK en het bestrijden
van fraude binnen het APK-domein. De
Richtlijn is een handvat om de periodieke
keuring op Europees gebied naar een hoger
niveau te tillen en meer te harmoniseren.
Dit alles draagt bij aan een verbetering van
de verkeersveiligheid en het terugdringen
van het aantal verkeersslachtoffers.
Wat is de insteek van de FEHAC?
Omdat de FEHAC de enige belangbehartiger is die zich binnen de SO-APK inzet voor
alle (oldtimer) voertuigcategorieën, is het
logisch dat we onze bijdrage aan meerdere
werkgroepen hebben geleverd. Ten aanzien
van de keuringseisen is het natuurlijk van
belang steeds op te letten of er niet ‘per
ongeluk’ eisen opgenomen worden die voor
oldtimers problemen op zouden leveren
of misschien zelfs onuitvoerbaar zouden
zijn. Ten aanzien van de frequentie is onze
insteek om het 2-jaars APK regime
voor 30-plussers (personen/bestelwagens
<3500kg) te houden zoals het is – dat
2-jaars regime voldoet immers prima,
sinds het op verzoek van de FEHAC bij de
laatste APK herziening is ingevoerd - en
om de grens voor volledige APK vrijstelling
te veranderen van een gefixeerd bouwjaar
(1960) naar een meeschuivende leeftijd. Dat
laatste is een veelgehoorde wens vanuit de
FEHAC achterban, daarom hebben we daar
ook hard voor gestreden. Of we onze zin
krijgen? Dat zullen we nog heel even moeten afwachten. Het advies is nu verzonden
naar I&M, vervolgens moet het door de 2e
Kamer worden behandeld.

Einde regeling ‘slopen in eigen
beheer’ is ramp voor mobiel
erfgoed
Alle media hebben het inmiddels gepubliceerd: de regeling ‘slopen in eigen beheer’
van personenauto’s is met ingang van 1

april ingetrokken. Het milieu zou hierbij
gebaat zijn en de intrekkingen zou ook goed
zijn in de strijd tegen criminaliteit.
Als FEHAC erkennen wij natuurlijk dat er
aan de regeling een aantal nadelen kleefden, maar voor het behoud van het mobiel
erfgoed was de regeling onmisbaar. Want
een kenmerk van de historische voertuigen, is dat zij niet meer in productie zijn.
En de meeste voertuigfabrikanten stoppen
tien jaar nadat het voertuig uit productie is
met het leveren van onderdelen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar voor het
rijdend houden van veel van de klassieke
voertuigen is men vooral afhankelijk van
onderdelen van voertuigen die gesloopt
worden. En de autodemontage bedrijven,
zoals autosloperijen tegenwoordig worden
aangeduid, zijn niet van plan om de bruikbare onderdelen voor klassieke voertuigen
te bewaren, zo is ons gebleken toen we
enkele jaren geleden die vraag stelden in
het kader van een toen geldende sloopregeling. Terwijl het hergebruik van onderdelen,
het recyclen, repareren en het minder vaak
vervangen van materialen en onderdelen internationaal als uitermate duurzaam wordt
beschouwd. Onze overheid voert zelfs een
campagne tegen het verspillen van voedsel,
terwijl nu dezelfde overheid met het intrekken van de maatregel, de verspilling van
materialen en onderdelen in extreme mate
bevordert. Want als er voor een defect maar
op zich nog goed voertuig geen onderdelen
meer te krijgen zijn, moet uiteindelijk het
gehele voertuig worden gesloopt. Terwijl
er internationaal voor wordt geijverd om
de levensduur van producten te vergroten”
bijvoorbeeld door het beter repareerbaar
maken van apparaten. Met het intrekken
van de regeling sloop in eigen beheer slaat
onze overheid ten aanzien van he erfgoed
van de weg, de plank volkomen mis. Maar
het is nog niet te laat: graag bieden wij als
FEHAC onze diensten aan aan het Ministerie
van I&M voor het vinden van een werkelijk
duurzame oplossing. Waarin en passant ook
het misbruik wordt tegengegaan....

FEHAC App gaat live
In december 2014 is de komst van de
FEHAC App al aangekondigd en nu is het
zover: iedereen bij de FEHAC kan de FEHAC
App gratis downloaden. We werken continu
aan de verbetering van de FEHAC app en
daarom zien we uw opmerkingen en/of
suggesties ook graag tegemoet!
Voordelen
De FEHAC App heeft grote voordelen:
• de FEHAC App is gratis voor de leden van

FEHAC NIEUWS

de clubs
• de FEHAC App geeft korting op de producten en diensten van de FEHAC Business
Partners
• de gebruiker heeft altijd de laatste info
van de FEHAC
• de FEHAC App is exclusief voor leden bij
de FEHAC aangesloten verenigingen
Registreren om FEHAC App te krijgen
Om exclusief gebruik te kunnen maken
van alle voordelen die de FEHAC App biedt,
moet aanstaande gebruiker zich wel eerst
bij de FEHAC registreren. Bij de aanmelding
moeten de volgende gegevens worden ingevoerd: naam, e-mailadres, van welke club
men lid is en het lidmaatschapsnummer bij
de club. De FEHAC gebruikt deze gegevens
alleen om te controleren of de aanvrager
wel recht heeft om deze app te downloaden,
verder helemaal nergens voor. De clubleden moeten zich dus zelf aanmelden om
de FEHAC App te kunnen verkrijgen. De
FEHAC vraagt de aangesloten clubs daarom
om het aanmelden voor deze app onder de
aandacht van hun eigen leden te brengen.
Voor Apple en Android
De FEHAC App wordt via een eigen, beveiligde verbinding gedownload; dus niet via
een webshop. U kunt de FEHAC App downloaden via de volgende link: http://www.
fehac.nl/app. U komt dan op een pagina
waar in het kort wordt uitgelegd hoe u de
FEHAC App op uw apparaat kunt installeren. U kunt op de knop ‘Aanvraag van de
App’ (voor Android en Apple zijn er verschillende versies) klikken om deze gegevens
in te voeren. Na deze registratie krijgt u op
het opgegeven e-mailadres de link om de
App te downloaden en een handleiding hoe
de App geïnstalleerd moet worden op uw
smartphone of tablet. Er zijn een tweetal
verschillende links, één voor Apple (iPad en
iPhone) en één voor Android toestellen. De
FEHAC-App werkt niet op andere platforms.
Opmerkingen en suggesties over de app zijn
welkom op ons e-mailadres: secretariaat@
fehac.nl.
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Porsche Classic Challenge
Het is al weer bijna een jaar geleden dat
ik deel mocht nemen aan de 5e Porsche
Classic Challenge. Een fantastisch evenement dat alleen maar hoogtepunten kende.
Tot in de puntjes goed georganiseerd,
prachige hotels, heerlijk eten en drinken,
racen op Zandfoort en afgevlagd worden
door Gijs van Lennep. Een ralley om nooit
te vergeten. Ook dit jaar was er weer een
prijs te verdienen voor de beste outfit.
Helaas niet gewonnen maar onze Elvis
outfit scoorde veel bekijks. Volgend jaar
zijn we weer van de partij!
Groeten, Laurens Schaap
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NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN
773 Ivo v.d. Belt			 | Vught
774 Jan Verwaal			 | Keppel
775 Mario Broek			 | Eindhoven
776 Rob Huijboom			 | Haarlem
Geen aspirant-leden
IN COMBINATIE MET AANGESLOTEN (KLASSIEKE) AUTOCLUBS:

KNAC STAPT NAAR
RECHTER IN STRIJD
TEGEN MILIEUZONES
Persbericht KNAC – Vriendenclubs
Den Haag, 23 april 2015

“Milieuzones kosten de belastingbetaler
miljoenen en levert voor het milieu niets
op. Bovendien mag elke stad zijn eigen
voorwaarden aan zo’n zone verbinden,
zodat het voor de automobilist totaal
onduidelijk is wat hij wel of niet mag”,
aldus KNAC directeur Peter Staal.

De Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club (KNAC) stapt
met een groot aantal aangesloten
(klassieke) autoclubs naar de UTRECHT
rechter. Inzet is het tegengaan van In eerste instantie richten de KNAC en
bevriende clubs de pijlen op de stad
milieuzones die in steeds meer de
Utrecht. “Daar is de gemeenteraad
grote steden worden ingesteld. onnodig en onbegrijpelijk als eerste van

start gegaan met een milieuzone voor
een handvol oude personenauto’s met
dieselmotor. Weggegooid geld, want de
kosten voor het instellen en bewaken
van een milieuzone zijn enorm. Terwijl
vervuilers, zoals het openbaar vervoer met
zijn rokende, dieselgestookte stads- en
streekbussen, gewoon de milieuzone in
mogen. Je gaat in Utrecht dus hetzelfde
zien als in diverse Duitse steden die ooit
een milieuzone voor personenauto’s
instelden: kosten gigantisch en effect nul”,
stelt de KNAC.

ONNODIG
De stad Utrecht baseerde zich bij de
invoering op cijfers uit 2013, terwijl de
dieselmarkt sindsdien een enorme tik
heeft gekregen als gevolg van diverse
overheidsmaatregelen. Bovendien worden
zowel de lucht in Nederland als de nieuwe
auto’s met de dag schoner. Feitelijk is
de uitstoot van het personenautoverkeer
binnenkort geen issue meer. Waarom dan
nu die gigantische kosten maken? Staal:
“Kijk, wij zijn als KNAC net zo goed voor
schone lucht en daar kunnen milieuzones
in een enkel geval bij helpen. Maar zoals
de overheden er nu mee omgaan zijn
ze alleen maar peperduur, scheppen ze
onduidelijkheid en zijn ze niet eens nodig.”

Voor meer informatie:
KNAC
Peter Staal (directeur)
Tel: 070 - 383 16 12
M: 06 - 133 16 103
De KNAC, Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club, is een belangenvereniging van automobilisten, opgericht
op 2 juli 1898. De hoofddoelstellingen
van de KNAC zijn in de kern nog dezelfde
als die van 1898: het behartigen van de
belangen van de automobilist en het laten
genieten van de auto als fenomeen in alle
aspecten. De KNAC is ‘fouding member’
van de FIA (Fédération Internationale de
l’Automobile). De leden zijn liefhebbers van
auto’s en dan met name van oldtimers.

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

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com
Phone: +32 (0) 475 53 56 22
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AUTO VAN DE ZAAK:
KOSTENPOST OF
INVESTERING?

> Accountancy
> Belastingadvies
Juridisch advies
Due diligence
> Risk Advisory
Corporate Finance
Salarisverwerking
Internationaal

Auto’s. Eigenlijk bedoeld om ons van A naar B te vervoeren. In onze
praktijk zien we dat er ook andere zaken meespelen. Uitstraling, emotie
of zelfs als ultieme beloning van uw zakelijk succes. Auto’s zijn echter
ook kostbare posten op uw balans. Of het nu een splinternieuwe geleaste
Cayenne of een Carrera RS uit 1973 in mint condition is, bij FSV weten we
als geen ander hoe uw auto zo verstandig mogelijk ondergebracht kan
worden in de financiele begroting van uw onderneming.
FSV kijkt verder dan de cijfers, altijd. Een ambitieuze ondernemer
wil méér dan alleen een jaarrekening en een goede boekhouding.
Wat betekenen de cijfers? Kan er geïnvesteerd worden? Wat zijn risico’s
voor mijn onderneming? Zijn er mogelijkheden in het buitenland?
Ook met deze vragen kunt u altijd bij ons terecht. Want naast de reguliere
accountancy en administratie biedt FSV méér. Voorbeelden hiervan zijn:
internationale accountancy, audits, corporate finance, risk advisory en
juridische dienstverlening. Meer weten? Kijk op fsv.nl.

UW ONDERNEMING
ONZE ERVARING

meer dan alleen drukwerk

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

Amsterdam – Waalwijk – Zaltbommel
0418 579 679 – info@fsv.nl – www.fsv.nl

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

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl
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Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

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

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

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerverzekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...

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

t r a i n i n g

m a n a g e m e n t

Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzekering nog tal van andere sterke voordelen;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

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

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%
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Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding
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mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

Er bestaan geen oude Porsches. Alleen nieuwe eigenaren.
Laat u verleiden door de uitgebreide collectie gebruikte Porsches
bij Porsche Centrum Gelderland of kijk op porschecentrumgelderland.nl

Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon +31 (0)26 356 0 911.

