jAArGAnG 22 nr.1 MAArt 2014

KlAssIEKE PorsCHE 911 & 912 Club nEDErlAnD

FErDInAnD PorsCHE tHE HErItAGE
Tentoonstelling in Autoworld Brussel

50 jAAr PorsCHE
de 911 in de motorsport

DE MArKtPrIjzEn
Column Albert Vos

eVen VoorSTeLLen

HAKsE strAAtsMA
Verder in dit nummer o.a. Hydropneumatische voorvering, Evenementenkalende,
Technische clubmeetings, Algemene ledenvergadering, FEHAC nieuws.

Het ultieme clubhuis.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

13-1774 Porsche adv - Het ultieme clubhuis - Club 911 -912 - 297x210 mm.indd 1

02-12-13 17:01

VAN DE VOORZITTER

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

ColoFon
VOORZITTER
Erik-jan huiberts
Tel: 077 - 321 15 00

vAn DE

voorzIttEr

voorzitter@klassieke911912.nl

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

WEbMASTER
hessel Roukema
Tel: 036 - 537 17 43
webmaster@klassieke911912.nl

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

SECRETARIS / CORRESpONDENTIE
jan en gerda blok
Noordkade 147B, 2741 EW Waddinxveen
Tel: 0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl

REDACTIE
Marc bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
Tel: 033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl

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

ONTWERp
Schaap Ontwerpers
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 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

Ik denk dat het voor de club
belangrijk is dat zaken regelmatig
met frisse ogen worden bekeken
“De tijd vliegt” zegt het spreekwoord.
Hierin zit veel waarheid, stel ik vast na
vier jaar voorzitterschap van onze mooie
club. Het lijkt absoluut nog geen vier jaar
geleden dat ik het voorzitterschap van
Gijs van Wagensveld overnam. Toch een
goed moment, leek me, mede vanwege het
feit dat ik alweer 16 jaar in het bestuur zit,
uit het bestuur te vertrekken. Dat doe ik
met “mixed feelings”, want het is leuk.
Allereerst hebben we – en dan heb ik het
niet over mezelf – een uitstekend bestuur.
Veel vrije tijd wordt besteed aan de club
en, wat heel belangrijk is, je kunt van
iedereen op aan: “a commitment made is a
commitment kept”. Daarnaast is het altijd
gezellig, wat het de voorzitter eigenlijk
behoorlijk gemakkelijk maakt.
Als voorzitter ben je natuurlijk betrokken
bij alles wat onze club bezig houdt. Daarbij
zijn ook zaken waarvan je als clublid
minder ziet, zoals het onderhouden van
contacten met andere Porscheclubs, met
de FEHAC, met Pon en met Porsche.
Daarnaast is er aardig wat mailverkeer
met verschillende mensen en organisaties;
mensen die foto’s sturen van een auto die
ze willen kopen en willen weten of het

een goede keus is, mensen die wel eens
in een klassieke 911 of 912 zouden willen
rijden (“kunnen we er een lenen of huren”),
mensen die een klassieke Porsche in een
(amateur)film willen gebruiken (“we zullen
er maar een klein stukje in rijden”) en
mensen die een trouwauto zoeken, om er
maar een paar te noemen. En uiteraard
zijn er veel verzoeken om informatie,
ook van mensen die verder niets met
onze club te maken hebben; of we wat
weten van klassiekerverzekeringen, van
taxatiewaarde, van eerdere eigenaren van
een bepaalde auto. Hoewel we zeker niet
iedereen kunnen geven wat hij of zij vraagt
(privacy!), proberen we iedereen toch
altijd beleefd te antwoorden. In sommige
gevallen levert dat weer een leuke reactie
op, in andere hoor je niets meer of wil de
ontvanger nog een kennelijke frustratie
kwijt omdat zijn vraag niet positief werd
beantwoord.
Dit alles geeft onvermoede inzichten in de
klassieker- en de Porschewereld en dat
is leuk. Maar het aller-leukst blijven toch
onze eigen evenementen met onze eigen
clubleden; daar zijn we onder bekenden en
is over elk automobiel onderwerp dat ons
bezig houdt wel een expert te vinden.
Waarom dan toch stoppen als voorzitter?
Ik denk dat het voor de club belangrijk
is dat zaken regelmatig met frisse ogen
worden bekeken. Ook zonder dat de kern
wijzigt is het goed de richting niet steeds
door dezelfden te laten bepalen. Dat
houdt de club fris, de leden geboeid en de
evenementen verrassend.
En daar gaat het om: dat we steeds
weer redenen blijven vinden elkaar te
ontmoeten.
Dat het onze club en de leden goed mag
blijven gaan.

Erik-jan huiberts
Voorzitter
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vorig jaar september was het
precies 50 jaar geleden dat
Porsche de 911 (901) coupe aan
het publiek presenteerde. bij dat
gedenkwaardige feit hebben we in
2013 uitgebreid stilgestaan.
Bekend is dat eind jaren ’50 al hard aan
het ontwerp van de opvolger van de 356
werd gewerkt en dat er begin jaren ’60
verschillende prototypes rondreden.
Het kan dus ook zo maar zijn dat
Ferdinand “Butzi” Porsche al ergens in
1964 zijn eerste schetsen aan ’t papier
toevertrouwde voor een open versie van
de 911, wat uiteindelijk resulteerde in
de in 1967 geïntroduceerde Targa “Soft
window”. Dat zou kunnen betekenen dat
het idee voor de Targa dit jaar zijn 50-jarig
jubileum viert.
Vanwaar deze inleiding? Begin dit
jaar beleefde de nieuwe 911 Targa
zijn wereldpremière op de North
American International Auto Show
in Detroit. Porsche combineert naar
eigen zeggen “voor het eerst het
klassieke 911 Targa idee met een uiterst
moderne dakconstructie”. Net als de
legendarische originele 911 Targa heeft
ook het nieuwe model de kenmerkende
brede beugel op de plek van de B-stijl,

een beweegbaar dakpaneel boven
de voorstoelen en een om de hoeken
doorlopende achterruit, waarbij de
C-stijlen ontbreken. Het voorlaatste
model met een – althans qua uiterlijk
– vergelijkbare dakconstructie was de
964 Targa en dat is inmiddels dik 20 jaar
geleden. Best opmerkelijk eigenlijk.
Trouwens, persoonlijk vind ik deze
laatste telg uit de 911 familie bijzonder
geslaagd, voor het eerst zelfs mooier
dan de coupe. Maar dat natuurlijk
geheel terzijde….

lEErzAME stoF KAn IK u
vErKlAPPEn!
Goed, nu snel over naar uw eerste
clubmagazine voor 2014. Het begint
langzamerhand een vaste rubriek te
worden, want opnieuw is er een wel zeer
uitgebreid technisch artikel van de hand
van Hakse Straatsma. Deze keer met als
onderwerp de hydropneumatische vering
waarmee een aantal van onze auto’s
destijds werden uitgerust. En om nog wat
beter kennis te maken met Hakse (en zijn
auto), acteren ze deze keer allebei in de
rubriek “Even voorstellen”. Hakse heeft
het zelf over “zijn Porsche in jampotjes”.
Hoe dan ook, we hebben voortaan een

gezicht bij de mooie technische artikelen
van zijn hand. Zelf heb ik gepoogd een
vertaling vanuit het Engels te maken van
een artikel over de Porsche 911 in de
motorsport, wat vorig najaar verscheen
in de digitale uitgave van Porsche Club
News. Zie het maar als een soort 5e deel
aan het in 2013 verschenen vierluik “50
jaar Porsche 911” van de hand van Albert
Vos. Laatstgenoemde schreef voor deze
uitgave trouwens een mooi artikel over
de waardeontwikkeling van onze auto’s.
Leerzame stof kan ik u verklappen!
En Albert geeft samen met Peter
Broerse uitleg over de dit jaar geplande
technische clubmeetings, waarvoor de
inschrijving inmiddels loopt. Hopelijk
worden die meetings net zo’n succes als
vorig jaar.
Tot slot zijn er de vaste rubrieken en
nog verschillende terugblikken op
onder andere de nieuwjaarsreceptie bij
Louwman, de tentoonstelling “Ferdinand
Porsche, the heritage” in Brussel, de
SWAP meeting met de 356 club en de
jaarvergadering op het Aviodrome.
Enfin, genoeg te lezen voor een ieder
denk ik zelf.
Voor nu wens ik u allen een veilig en
plezierig Porsche seizoen toe.
Marc bezem
Redacteur
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Schaapontwerpers bouwt aan
sterke merken
De unieke herkenbare vorm, het zinneprik-

SchaapOntwerpers ontwerpt al ruim 10 jaar

kelende geluid van de motor en het unieke

visuele identiteiten. Van logo, tot complete

rijgedrag maakt de 911 een unieke belevenis.

huisstijl, van website tot mobiele applicatie,

Een sterk merk roept emoties op.

alles om een merk sterk te maken.
www.schaapontwerpers.nl
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kalender 2014
club evenementen
Technische Clubmeeting			

5 april

Paasrit				

maandag 21 april

Fabrieksbezoek		

22 t/m 24 mei

Technische Clubmeeting
Le Mans Classic Fr		
België-Nederland rit met
de Porsche Club België
en de Porsche 356 Club B

31 mei en 1 juni
4 t/m 6 juli
zondag 13 juli

Verrassingsrit							

16 en 17 augustus

RS Fest in Autotron						

6 en 7 september

Champagne reis Fr		

12 t/m 14 september

Herfstrit									 zondag 12 oktober
Technische dag		

november

EXTERNE evenementen
Techno Classica Essen Dld

26 t/m 30 maart

Porsche Treffen Dinslaken Dld

donderdag 1 mei

Porsche Scenelive treffen
Donington Historic Festival GB

zondag 4 mei
3 t/m 5 mei

Historic Grand Prix MC

9 t/m 11 mei

Porsche Francorchamps Days B

9 t/m 11 mei

Porsche evenement in het
nieuwe Classic Park

zondag 1 juni

Concours d’Elegance ‘t Loo

21 en 22 juni

Classic Days am Schloss Dyck Dld

1 t/m 3 augustus

AVD Oldtimer-Grand-Prix
Nürburgring Dld

8 t/m 10 augustus

Paddock porsche en
Nationaal Oldtimerfestival

zondag 10 augustus

Nationale Clubrally (PON)

zondag 5 oktober

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

vAn DE

EvEnEMEntEnCoMMIssIE
op deze mooie lentedag, met af
en toe een stralend zonnetje,
neem ik jullie graag mee naar al
het moois dat we voor dit jaar op
de evenementenkalender hebben
staan. Inmiddels zijn daarvan de
nieuwjaarsreceptie en de sWAP
meeting alweer afgestreept. Meer
hierover elders in dit magazine.

avondprogramma in een steengroeve. Voor
dit avondprogramma wordt u van en naar
het hotel gehaald en gebracht.
Autotron Fest Rosmalen op 6 en 7
september
In de Expodome van het Autotron worden
tijdens het evenement ruim honderd stands
met (Porsche) specialisten, handelaren en
clubs gepresenteerd. Onze club zal daar
onder supervisie van onder andere Bert
Klunder ook bij aanwezig zijn.
Champagneweekend en Circuit Reims door
guy Machiels m.m.v. Dick bruil van 12 t/m
14 september
Een prachtig weekend in het
Champagnegebied met een verblijf in een
romantisch kasteel en een bezoek aan het
voormalig Circuit van Reims. Deze trip is
inmiddels geheel volgeboekt.

In de jaarvergadering is gesproken over
een aantal belangrijke zaken met betrekking tot het bestuur en de toelatingseisen
voor (aspirant)leden. Een ander agendapunt was de vooruitblik 2014, waarin we als
evenementencommissie de voor dit jaar op
stapel staande evenementen uit de doeken
doen. Aangezien slechts een beperkt deel
van de leden op de jaarvergadering aanwezig was, geven wij u onderstaand een korte
samenvatting.
Technische clubmeetings peter broerse en
Albert Vos
Op 5 en/of 6 april voor aspirant-leden en
leden die een klassieke Porsche 911/912
willen kopen en op 31 mei en/of 1 juni
Controle en onderhoudswerkzaamheden.
paasrit door Fons Wijnberg en guus blom
op 21 april
Een rit van ongeveer 90 km op en rond de
Veluwe. Startpunt bij Oldtimerworld nabij
Amersfoort. Een tussenstop in Stroe en op
het eindpunt een heerlijk bakkersbuffet in
Hooglanderveen.
Fabrieks- en Museumbezoek van
22 t/m 24 mei
Ervaar hoe de Porsches tot leven komen
tijdens de rondleiding in de fabriek in
Stuttgart en geniet na in het prachtige
Museum. Inclusief lunch en diner door
Porsche aangeboden. We overnachten
vlakbij de fabriek in het ACHAT-hotel.

herfstrit door bert Uitvlught en Klaas
Eisinga op 5 oktober
Na de ontvangst bij de GASunie in
Groningen volgt een prachtige rondrit door
Noord-Groningen met een heerlijke lunch.

Le Mans Classic 2014 door hessel
Roukema van 4 t/m 6 juli
Alleen de reis ernaar toe is al een belevenis
op zich. Deze historische races moet je
gewoon een keer gehoord, gezien en
geroken hebben. Overnachten in de open
lucht tussen ronkende motoren. Deze trip
is inmiddels geheel volgeboekt.
belgië-Nederland rit op 13 juli
Gezamenlijk met de Porsche Club België
en de Porsche 356 Club Nederland een
bijzondere grensrit die start in België en
eindigt in Nederland.
Verrassingsrit door Anke en bernie
Westhoff op 16 en 17 augustus
Een 2-daags evenement met een
verrassend startpunt, dat ons uiteindelijk
leidt naar een even verrassend

Technische dag in november
Het seizoen wordt als andere jaren
afgesloten met een technische dag.
Hiervoor gaan we binnenkort een passend
bedrijf benaderen.
Naast de clubevenementen staan er
voor dit jaar ook een aantal externe
evenementen op de kalender. En
mocht dit niet genoeg zijn, dan kijk
ook eens op www.thesportscoupe.
com van de CCDA met ondermeer een
wereldwijde evenementenkalender voor
klassiekers, Vintage en Classic Cars.
Maar vanzelfsprekend ontmoeten wij u
ook graag, dichter bij huis, op onze eigen
clubevenementen!!!

bernie Westhoff
Evenementencommissie
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CLUBLID Hakse straatsma
FACTSHEET
Naam
Leeftijd
Stad
Beroep



Burgerlijke

staat 
Auto
Kleur



Hakse Straatsma
67 jaar
Tynaarlo
Gepensioneerd, laatste
functie: hoofdinspecteur
Arbeidsinspectie
Gehuwd met Mieke,
kinderen: Nynke, Annemiek,
Marte
Kinderen: Mirjam en Marianne
911E Targa uit 1971
Hellelfenbein
kleurnummer 1110

DE PORSCHE 911E TARGA IN 1990

EVEN VOORSTELLEN

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Vanwaar de fascinatie voor het merk
Porsche? Van jongs af aan heb ik grote
belangstelling voor techniek en in het
bijzonder voor alles wat wielen heeft.
Prutsen aan van alles wat los en vast
zit, bouwen met meccano en wat later
het sleutelen aan bromfietsen. Naast de
belangstelling voor auto’s in het algemeen, groeit er in de loop van de tijd een
speciale belangstelling voor Porsches.
Aan de ene kant door de racesuccessen
in de jaren 50 en begin jaren 60 en aan
de andere kant door de Porsche-typische
constructies.

Na de middelbare school koos ik voor de HTS afdeling
werktuigbouw en na een jaar als constructeur te hebben
gewerkt, ben ik werktuigbouw gaan studeren bij wat
toen de TH Twente heette. Daarna is er wat minder
tijd voor Porsches door nieuwe banen, trouwen, kleine
kinderen enz.
Maar eind jaren 80 kan de oude wens – zelf een Porsche
911 te bezitten – dan toch worden ingevuld. Het moet er
dan natuurlijk wel een zijn van het type voor 1974. Een 911,
moderner van opbouw dan een 356 met meer vermogen,
een betere wegligging en geweldige vormgeving. Het begin
van de zoektocht, waarbij het aflopen van de aangeboden
exemplaren vooral neerkomt op een vrij treurige
aanblik van doorgeroeste en uitgewoonde exemplaren,
samenraapsels van chassis en motoren en slecht
gerestaureerd auto’s.
Tot ik deze tegenkwam; origineel (op de kleur na), niet
verbouwd met een goed lopende motor en redelijk hard.
De auto was zelfs zo origineel dat hij nog de originele
hydropneumatische veerpoten had.
Op 31 maart 1989 krijg ik dan eindelijk het kenteken
van een Porsche op mijn naam. De 911E Targa met
bijbehorende 2,2 liter motor (“matching numbers”) is in
maart 1971 aan Autohaus Schultz in Ratlingen geleverd
in de kleur Hellelfenbein met kleurnummer 1110G met
als extra onder meer verstralers boven de voorbumper.
In november 1976 is de auto naar Nederland gekomen en
ergens tussen 1971 en 1989 is de auto overgespoten in
een zwarte kleur.

Porsche in jampotjes
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Een aantal jaren heb ik met veel plezier met de auto
gereden. In de loop van de tijd begonnen hier en daar
toch wat roestbubbeltjes door de lak te komen ( vooral
onder de Targa beugel) en op zekere dag zakte een van de
veerpoten plotseling in. Navraag bij Porsche leverde op
dat de hydropneumatische veerpoten niet meer geleverd
konden worden en dat ombouw naar torsievering de enige
oplossing was. Dit is het beginpunt van een ombouw
project dat langzamerhand uitdijt tot een omvangrijk
restauratieproject. Omdat ik er van uitga dat ik zelf zoveel
mogelijk kan (moet) doen is tijd een beperkende factor
voor de voortgang van het project. Als daar nog een
verhuizing van het westen van het land naar het noorden
bijkomt met de nodige verbouwingen, een drukke baan
waarvoor ik van uit het noorden twee à drie keer per
week naar Utrecht of Den Haag mag reizen, ziekte e.d. is
het niet verbazingwekkend dat het project niet erg vlotten
wil. Bij vrienden sta ik dan ook bekend als diegene die zijn
Porsche in jampotjes bewaart.
Maar na mijn pensionering komt er weer schot
in; een nieuwe voorbodem erin lassen, dorpels
vervangen en ander laswerk. Een passende vooras met
torsieveren aanschaffen, het reviseren van de vooren achterwielophanging en remmen, het stralen en
poedercoaten van de wielophanging en andere delen en
het ontroesten van allerlei kleine onderdelen om deze
opnieuw te laten verzinken.

OPNIEUW VERZINKTE ONDERDELEN
Een aantal jaren heb ik
met veel plezier met de
auto gereden..

Omdat ik er van uitga dat ik zelf zoveel mogelijk
kan (moet) doen is tijd een beperkende factor
voor de voortgang van het project

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

EVEN VOORSTELLEN

Op dit ogenblik staat de carrosserie voor de laatste
laswerkzaamheden, het strakmaken en spuiten -in
de originele kleur natuurlijk - bij een gespecialiseerd
carrosseriebedrijf. Daarna de motor nog (even) en het
opbouwen.
Om gedurende de tijd dat de Porsche nog niet klaar is
toch de geneugten van het rijden in een oude sportwagen
niet te hoeven missen, rijd ik in een MGB GT van 1972.
Zo’n MG haalt het natuurlijk niet bij een Porsche, maar
in welke auto uit 1971 rijd je met techniek uit 1950?
Porsche kan echter wel een voorbeeld nemen aan de
onderdelenprijzen van MG (maar niet aan de kwaliteit).
Bij gebrek aan een rijdende Porsche zit het deelnemen
aan ritten in clubverband er niet in. Maar er zit schot in
de restauratie, dus binnenkort...
Intussen wil ik graag een bijdrage aan de club leveren
door zo nu en dan een stukje voor het clubblad te
schrijven waarin ik uit een historisch perspectief een
bepaald detail van onze Porsches onder de loep neem.
De constructie van onze Porsches is zo bijzonder dat ik
nog wel even vooruit kan.

Om gedurende de tijd dat de Porsche nog niet
klaar is toch de geneugten van het rijden in een
oude sportwagen niet te hoeven missen, rijd ik
in een MGB GT van 1972.
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hyDROpNEUMATISChE VERINg bIj DE pORSChE 911

HyDroPnEuMAtIsCHE vErInG
bIj DE PorsCHE 911
HAKSe STrAATSmA
voor modeljaar ’69 introduceert Porsche een nieuwe rangschikking van de typen
911, namelijk de 911t, 911E en de 911s. Met een motorvermogen van 130 pk ligt
de nieuwe 911E tussen de t (110 pk) en de s met 160 pk in. De 911 E is als opvolger
van de 911l(uxe) op wat extra rijcomfort afgestemd. De letter “E” komt voort uit de
mechanische inspuiting (“Einspritzung”) waarmee de motor is uitgerust. rijcomfort
is met de gebruikelijke veren alleen te krijgen door toepassing van een vrij slappe
veren waardoor bijvoorbeeld de invering van een beladen en onbeladen auto erg
verschilt, de auto bij het nemen van bochten overhelt, het gedrag in bochten nadelig
wordt beïnvloed en de auto bij het remmen naar voren duikt.

Rijeigenschappen die bij een sportwagen
niet passen. Zoals Citroen al bewezen
heeft, kan door toepassing van een
hydropneumatische vering met
ingebouwde niveauregulering in principe
een comfortabele vering worden
verkregen zonder de nadelen van een
slappe vering. Door de firma Boge uit
Eitorf is in het begin van de jaren ’60 een
hydropneumatische veerpoot op de markt
gebracht die aan de gestelde eisen van
Porsche voldoet.
INTRODUCTIE VAN DE pORSChE 911E
Na de fabrieksvakantie van 1968 komt
de nieuwe 911E in productie. In de pers
wordt de nieuwe wielophanging positief
beoordeeld. Zo schrijft het Duitse autoblad
“Auto Motor und Sport” in november 1968
“Einen wesentlichen Fortschritt bedeutet
die Einführung der niveauregulierenden
hydropneumatischen Federbeine” In het
Amerikaanse autoblad “Car and Driver”
van maart 1969 is het commentaar van de
coureur Mark
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hydropneumatische vering bij de porsche 911

Donohue: “Despite all this apparent
exotica, the net re¬sult is that the
system works so well that, aside from a
marginally smoother ride, you don’t even
notice it’s there” en “Mark Donohue was
most impressed with the balance of the
suspension. “It’s really amazing how the
engineers have been able to design a car
that is quite comfortable on the street and
still can handle on a rough track like this”.

fabriek in Bad Godesberg te klein en wordt
in Eitorf een leegstaand fabrieksgebouw
gekocht waar de fabricage van autoonderdelen naartoe wordt verplaatst. Na
de oorlog begint men met de productie van
de modernere telescoopschokdempers
. Met de groei van de Duitse autoindustrie en door export groeit Boge uit
tot een van de grootste schokdemper
producenten van Europa. Veel aandacht
wordt geschonken aan de kwaliteit en
de technische verbeteringen van de
schokdempers zoals de ontwikkeling van
gasdrukdempers en de toepassing van
hardverchroomde zuigerstangen. In 1957
wordt ook begonnen met de productie
van McPherson veerpoten. De productie
stijgt en fabrieken in Kempenich (1963) en
Ahrweiler (1966) worden toegevoegd.
In de loop van de jaren 50 van de
vorige eeuw begint Boge met de
ontwikkeling van zelfpompende
niveauregulerende hydropneumatische
veer-/demperelementen. Begin jaren
60 krijgt Boge een aantal patenten op
dit systeem zoals patent DE1254031
“Hydropneumatische, selbstpumpende
teleskopfederbein, insbesondere fuer
Kraftfahrzeuge” aangemeld in maart
1963. Als uitvinder wordt bij de patenten
Dr. Ing. Franz Tuczek genoemd.

DE NIEUWE VOORASCONSTRUCTIE MET
HYDROPNEUMATISCHE VERING
De Boge constructie heeft een ingebouwde
niveauregeling die ervoor zorgt dat hoe
de belading van de auto ook is, de vering
zich op een tevoren bepaalde hoogte
instelt. De veerpoten nemen zowel de
taak van veer als demper op zich en
maken een stabilisatorstang overbodig.
Bij de toepassing van deze veerpoten zijn
de twee torsiestaaf veren in de vooras
overbodig. Daarnaast zijn er nog meer
veranderingen t.o.v. de gebruikelijke
constructie met torsieveren. Zo missen
de wieldraagarmen de visgraatvertanding
voor de bevestiging van de torsiestaven
en mist de dwarse drager de hoogte
instelling voor de torsieveren.
De veerpoten kunnen als extraook voor
de T en de S besteld worden. Bij de
vergroting van de cilinderinhoud naar
2,2 liter in september 1969 blijft de 911
E standaard met de hydropneumatische
vering uitgerust. Met de komst van de 2,4
liter motor in september 1971 verdwijnt
de hydropneumatische veerpoot uit het
standaard programma met als gevolg
dat de 911E weer de voorvering met
de torsiestaafvering krijgt, waardoor
de 911E zelfs 1000 mark goedkoper
wordt. De 911E krijgt net als de T en de
S de demperpoten van Boge; als extra
kunnen Bilstein – of Koni dempers
worden besteld. De hydropneumatische
veerpoten kunnen nog wel als extra
worden geleverd nu ook van het fabricaat
Koni.
Met de introductie van de 2,7 voor
het modeljaar 1974 verdwijnt de
hydropneumatische vering geruisloos. In
de loop van de tijd is gebleken dat deze
constructie in de praktijk toch minder
betrouwbaar is. Als één van de poten
“lek” raakte, zakte de Porsche op een
oor zonder enige vering en demping, een
aparte ervaring zoals ik zelf heb ervaren.

Hydropneumatische veerpoten Porsche 911, links
Boge, rechts Koni

Vervanging van de veerpoten was (toen
dat nog mogelijk was) daarbij een
kostbare zaak.
BOGE
De firma Boge is door Adolf Boge uit
Bielefeld opgericht. Eerst begint hij
met een compagnon een slotenfabriek
waar het bekende cilinderslot wordt
ontwikkeld. Adolf Boge komt uit een
ondernemende familie; zijn broer Otto is
de oprichter van de ook nu nog bekende
Boge compressorenfabriek. Nadat Adolf
de slotenfabriek aan de Amerikaanse
firma Yale verkoopt, neemt hij in 1930
een in financiële moeilijkheden geraakte
machinefabriek in Bad Godesberg over
en vormt met zijn zoon Adolf junior de
Firma Boge & Sohn KG. De fabriek begint
met de productie van dubbelwerkende
hydraulische armschokbrekers. In
1934 wordt als nieuw product een
rubberscharnier in programma
opgenomen dat later als “silentbloc”
wereldberoemd geworden is. Al snel is de

HYDROMAT
Boge noemt dit hydropneumatische
systeem de Hydromat. In principe
lijkt het systeem op dat van de
hydropneumatische vering van
Citroen met het grote verschil dat
het veersysteem van de afzonderlijke
wielen niet met elkaar verbonden is
en het systeem geen centrale pomp
kent. Bij de Boge poot zit de oliepomp
in de veer/demper constructie zelf;
het is een zelfpompend systeem. Door
verticale beweging van de wielen bij het
rijden wordt de pomp bediend met als
resultaat dat zelfs op een vlakke weg na
300 – 400 meter de auto op niveau is. Op
een hobbelige weg gaat dit nog sneller.
De Hydromat kan afhankelijk van de
afmetingen als hulpveer of als hoofdveer
worden toegepast. Het voordeel van
de Hydromat is ook een belasting
afhankelijke demping.
De eerste toepassing van de veer/demper
vinden wij bij Mercedes en Glas. Bij
Mercedes zit de demper als compensatie
veer in de achterasconstructie.
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buitenzijde zit en de olie aan de binnenzijde. Boven aan
de pompzuiger zit nog een klep om overbelasting van
het geheel te voorkomen.

Hydromat voor een Mercedes Pagode

Mercedes en Glas achterasconstructies

voor DE ProDuCtIE vAn
DE HyDroMAt WorDt EEn DEEl
vAn DE FAbrIEKsGEbouWEn In
MünCHEn ovErGEnoMEn vAn DE
FIrMA bunGArtz
Tussen de verschillende ontstane ruimten die met
olie gevuld zijn zitten kanaaltjes met kleppen. Bij
het rijden wordt door de oneffenheden in de weg de
verticale beweging van de wielen via de wielophanging
overgebracht op het hieraan bevestigde onderste deel van
de veerpoot. Hierdoor komt de zuiger van de oliepomp in
beweging en wordt olie van de lagedrukkamer naar de
hogedrukkamer gepompt.
De druk stijgt daardoor in het onderste deel en het gas
achter het membraam wordt samengeperst. Door de
hogere druk wordt de werkzuiger naar boven gedrukt met
als resultaat dat de auto omhoog gaat. De pompwerking
geeft bovendien een extra demping.

Bij de Glas 2600/3000 V8 , bijgenaamd de “Glaserati” en na
de overname van de firma Glas door BMW bekend als BMW
3000 V8, is de eerste toepassing in 1966 als gecombineerde
hulpveer, schokdemper en niveauregeling voor de achteras.
Voor de productie van de Hydromat wordt een deel van de
fabrieksgebouwen in München overgenomen van de firma
Bungartz, bekend van de twee - en vierwielige tractoren
voor de tuinbouw. Later wordt deze fabriek met inbreng
van de firma Hoesch zelfstandig als “HydropneumatiekFederungselemente GmbH”.
hOE WERKT hET?
De veerpoot bestaat uit een bovenste en een onderste deel.
In het midden zit een cilinder met daarin de werkzuiger die
aan een zuigerstang bevestigd is die aan de bovenzijde aan de
veerpoot vast zit. In deze holle zuigerstang zit een zuigertje
dat met zijn zuigerstang aan de onderzijde bevestigd is; de
oliepomp. Het bovenste deel, de lage druk kamer is gevuld met
olie en gas (stikstof) onder druk. In het onderste deel, het hoge
druk deel zit een verticaal flexibel membraam dat de scheiding
vormt tussen het gas (stikstof) dat onder hoge druk aan de

De pompwerking is bij geringe belasting klein en dus
de extra demping ook; bij een zware belading zal de
pompwerking groter zijn en derhalve ook de demping.
De pompwerking vormt dus een extra
belastingafhankelijke demping. De auto wordt zover
omhoog gepompt tot bij een bepaalde hoogte een
opening (de stuuropening) in de zuigerwand van de
werkcilinder wordt vrijgegeven. Boven dit niveau
stroomt er weer olie terug van de hogedrukkamer
naar het lage druk gedeelte. Als de ingestelde hoogte
bereikt is, is de hoeveelheid olie die door de pomp
naar de hogedrukkamer gepompt wordt gelijk aan
de hoeveelheid die via de stuuropening weer terug
stroomt. Onder normale omstandigheden pendelt
de autohoogte rond de ingestelde hoogte . Bij een
zeer slechte weg met grote veeruitslagen is de
pompwerking groter dan door de stuuropening kan
wegvloeien en wordt de auto wat hoger opgepompt
waardoor automatisch een wat grotere bodemvrijheid
ontstaat.
Om te voorkomen dat de auto te hoog wordt opgepompt
is de pompstang van een afvlakking voorzien zodat in
die stand de pompwerking afneemt. De oliestromen
tussen de verschillende kamers door de beweging van
de werkzuiger leveren de demping. Het gasvolume
boven de olie in het lage druk deel en het gasvolume
in het onderste deel vormen de veren van het systeem
. Bij het bewegen van de werkzuiger wordt het ene
gasvolume verdicht en ontspant het andere gasvolume
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waarbij een dubbele veerkracht ontstaat.

Boge en Koni hydropneumatische veerpoten

Achterwielophanging Ferrari 365GT met Koni Hydropneumatische veerunit

DE KONI hyDROpNEUMATISChE VEER
In de jaren zestig van de vorige eeuw is ook Koni begonnen met
de constructie van hydropneumatische veerpoten. De eerste
toepassing van deze constructie in 1967 is bij de Ferrari 365GT 2+2
waarbij in de achterwielophanging naast een hydraulische demper
een niveauregelende hydopneumatische (hulp) veerunit wordt
gemonteerd.

NIVOMAT
De Boge Hydromat evolueert begin jaren ‘70 tot de
“Nivomat”, een niveauregelende hulpveer-demperkombinatie die in plaats komt van de schokdemper en vooral
wordt toegepast bij combi’s, SUV’s en bestelauto’s. Volvo,
Ford en Rover zijn de eerste merken waarbij de Nivomat
standaard wordt gemonteerd. Naast productie in Duitsland
wordt ook in Amerika een fabriek geopend voor levering aan
de Amerikaanse markt voor klanten als GM en Chrysler. In
2002 viert men al de productie van de 10 miljoenste Nivomat.
Intussen is Boge via Mannesmann (1991) met Fichtel und
Sachs samengevoegd. Na overname van Mannesmann door
Vodafone wordt het Boge deel verkocht aan Siemens en weer
doorgeschoven naar ZF (1999) en wordt dan ZF-Sachs. Sinds
2011 wordt de naam “ZF Friedrichshafen AG”. De merknaam
Boge blijft evenwel nog bestaan.

Voor de Porsche 911 wordt ook een hydropneumatische veer/
demperpoot gemaakt. De constructie hiervan verschilt met die van
Boge maar de werking is in
principe dezelfde.
hET EINDE VAN DE hyDROpNEUMATISChE VERINg
De beperkte betrouwbaarheid en ook de prijs van de veerpoten
zijn de reden dat de hydropneumatische veerpoten na een
relatief korte tijd van het toneel verdwijnen. Porsche noemt
de hydropneumatische vering in Christophorus van maart
1993 “eine umstrittene Neuerung”. In tegenstelling tot de
Hydromat veer/dempers die bij Mercedes modellen zijn
ingebouwd, is Boge niet in staat defecte veerpoten van een
Porsche te reviseren.Intussen zijn alle (?) Porsche 911 auto’s
die oorspronkelijk met de hydropneumatische vering zijn
afgeleverd (iets meer dan 7.750 stuks 911 E’s plus de T’s en
S-en die als extra deze veerpoten kregen) weer omgebouwd
naar torsievering. Daarbij moet de gehele voorwielophanging
veranderd worden, een ombouw die nog aardig in de papieren
kan lopen. Ten eerste zijn er nieuwe demperpoten nodig.
In sommige gevallen heeft men gebruik gemaakt van de
hydropneumatische veerpoot door het binnenwerk er uit te
slopen en er een standaard demper in te monteren. Voor een
goede bevestiging zijn extra centreerringen nodig. In Amerika
zijn hiervoor in de jaren ‘70 speciale ombouwsets te verkrijgen.
Voor de montage van de torsiestaven zijn bovendien andere
wieldraagarmen noodzakelijk. Daarnaast nog een andere
dwarsbalk en andere bovenste bevestigingspunten in het
binnenspatbord.

referenties:
-

Porsche 911, Werkplaatshandboek 1972-1983
Porsche 911, Ersatzteile-Katalog Model 1971
Fahrwerktechnik, Jörnsen Reimpell ,Vogel verlag
Koni : Self leveling Hydro pneumatic suspension
unit no.2487E
Boge Hydromat in eine Mercedes Pagode W113
einbauen; http://www.beetle.homepage.t-online.de
www.glasclub.org
www.365gtc4.com
Website ZF
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Van 5 december vorig jaar tot 19 januari dit jaar was in
Autoworld Brussel de tentoonstelling “Ferdinand Porsche,
the heritage” te zien. Deze tentoonstelling gaf een mooi
overzicht van het werk dat de verschillende
“Ferdinands Porsche” aan automobiele geschiedenis
hebben nagelaten.
De Ferdinands waarom het ging waren Ferdinand Porsche die 113 jaar
geleden, dus in 1900, in Wenen zijn eerste elektrische – en later ook zijn
eerste hybride auto bouwde. Maar ook het werk van zijn zoon Ferry en
diens zoon Ferdinand Alexander (“Butzi”) kreeg aandacht . Ook Ferdinand
Piëch stond op de lijst vanwege zijn betrokkenheid bij de Porsche 918
Spyder. Deze laatste stond – als contrast – naast de Lohner-Porsche
hybride uit 1901. Deze hybride werd elektrisch aangedreven terwijl een
verbrandingsmotor als permanente generator werd ingezet, waardoor
aanzienlijk minder accu’s nodig waren wat het gewicht behoorlijk ten goede
kwam. In meer dan 100 jaar lijkt de constructie van elektrische auto’s in
grote lijnen nog niet veel voortgang te hebben geboekt.

In totaal konden meer dan 45 auto’s worden bekeken die
door de familie Porsche waren ontwikkeld of gebouwd, van
de al genoemde Lohner-Porsche, via modellen van Austro
Daimler, Mercedes Benz (SSK), Wanderer, Audi, Auto Union
(bijv. de V16 Stromlinienwagen uit 1937) en Volkswagen
naar de “echte” Porsches, zoals de 356 en de 911. Ook
racewagens zoals de 904, 906, 917, 935/77 en 956 konden
worden bekeken.
Bijgaande beelden geven een aardige impressie
van de tentoonstelling en van het prachtige gebouw
waarin Autoworld is gehuisvest. Dit “Jubelpaleis” werd
opgetrokken in het zogenaamde Jubelpark in verband met
de Brusselse wereldtentoonstelling in 1897. Het Jubelpark
was in de periode daarvoor al aangelegd op initiatief
van Leopold II, die België wilde opstoten in de vaart der
volkeren en daarvoor zijn toevlucht onder andere zocht in
infrastructurele projecten. Het geld dat nodig was had hij
in Kongo verdiend. Het Jubelpaleis werd, heel toepasselijk,
ook jaren gebruikt voor de jaarlijkse Brusselse
automobielbeurs, totdat het gebouw er te klein voor werd.
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Bijgaande beelden geven een aardige impressie van de
tentoonstelling en van het prachtige gebouw waarin
Autoworld is gehuisvest.
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Deze hybride werd elektrisch aangedreven
terwijl een verbrandingsmotor als permanente
generator werd ingezet
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50 Jaar
Porsche 911
Deel 5 – De Porsche
911 in de motorsport
bron: Porsche Club News december 2013

1965 Rally van Monte Carlo, 911 2.0
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Gedurende het afgelopen jubileumjaar
verschenen in onze clubmagazines vier
artikelen van de hand van Albert Vos over de
Porsche 911 en 912 in “onze” periode 19631973. Tegelijkertijd publiceerde Porsche in het
digitale Engelstalige Porsche Club News zelf
ook een serie artikelen over 50 jaar Porsche
911. In de serie van Albert kwam de rol van de
911/912 in de racerij niet aan bod, maar het 5e
en laatste deel van de serie in Porsche Club
News ging hier speciaal over. Daarin vond ik
aanleiding om een deel ervan te vertalen en
over te nemen – voornamelijk de successen
in de 60’er en 70’er maar ook de 80’er jaren.
Dat laatste vooral om te laten zien wat al
het experimenteer- en ontwikkelwerk in de
60/70’er jaren naderhand voor Porsche heeft
opgeleverd. Enfin, het resultaat van dit alles
treft u hierna aan. Veel leesplezier!

INLEIDING
Al vijf decennia lang wordt de Porsche 911 gezien als een
automobiel icoon, dé ultieme sportwagen. Zoals Porsche
zelf zegt: omdat de 911 veel meer is dan alleen een auto.
Men spreekt van een cult-object dat de harten van vele
autoliefhebbers in heel de wereld sneller doet kloppen,
zelfs als de auto stilstaat. Een beschrijving waarin wij
ons als Porsche 911/912 clubleden wel kunnen vinden.
De 911 vormt al vijftig jaar het kloppende hart van het
merk Porsche. Geen ander automodel kan terugkijken
op de eenzelfde lange traditie en doorontwikkeling als
de Porsche 911. Het vijfde en laatste deel van de Porsche
Club News serie over de 911 gaat over de opmerkelijke
autosportcarrière van dit model.

1978 rally monte carlo, 911 carrera 3.0

Veel van de ideeën en technologieën die in de loop
der jaren voor het eerst in de Porsche 911 werden
geïntroduceerd, vonden hun oorsprong in de
autosport. Immers, de 911 was altijd gebaseerd op het
prestatiebeginsel en de autosport fungeerde daarbij
als testlaboratorium. Vanaf het allereerste begin was
de auto thuis op race- en rallycircuits over heel de
wereld en toonde de 911 zich een veelzijdig en allround
kampioen. De 911 was zelden de meest krachtige auto
in het veld, maar wel altijd de meest efficiënte en vooral
ook de meest betrouwbare. Van de meer dan 30.000 (!!)
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door Porsches behaalde race-overwinningen komt meer
dan 2/3e deel op het conto van de 911 en de daarvan
afgeleide modellen. En dat is geen wonder, want het
geniale ontwerp van de hand van F.A. (“Butzi”) Porsche
heeft bewezen een onuitputtelijke bron van technologisch
ontwikkelingspotentieel te zijn, zowel op de weg als
op het circuit. Met de motor achterin of uitgerust met
middenmotor, met of zonder turbolader, achter- of
vierwielaandrijving, in “traditionele” standaard outfit
of met ‘n super gestroomlijnde hightech koolstofvezel
body: de 911 speelde en speelt een hoofdrol in de
geschiedenisboeken van de grootste races en rally’s ter
wereld. En dat al vijftig jaar.

1968 911 S, 2.0 liter

RALLYSPORT
HET BEGIN: DE RALLY VAN MONTE CARLO
Het succesverhaal van de 911 in de motorsport begint
al Foto’s
in 1965,
na de introductie.
Onder
terkort
beschikking
gesteld door:
Dickextreem
Groen van Autopics | www.autopics.nl
zware weersomstandigheden en wegcondities
bewijst de Porsche 911 2.0 zichzelf voor ’t eerst in
de internationale motorsportarena tijdens de Rally
van Monte Carlo. Na 4.600 loodzware kilometers over
besneeuwde wegen en bergpassen, bereiken dat jaar
slechts 22 van de 237 gestarte teams de finish.
Porsche employees Peter Falk en Herbert Linge
finishen de rally met een klasse-overwinning en
een uitstekende vijfde plaats in het algemeen
klassement. Hun 2-liter Porsche 911 is voor de rally
onder meer uitgerust met een 100-liter benzinetank,
verkorte transmissieverhoudingen, een limited-slip
differentieel, een sportonderstel en extra mistlampen
en verstralers, maar in de basis is het feitelijk een
gewone standaard auto. In 1966 bezet de Porsche
911 de plaatsen 1 tot en met 4 in het Gran Turismo
klassement en al in 1967 wint een 911S fabrieksauto
de 2-liter klasse tijdens de vermaarde Targa Florio.
De Britse allrounder Vic Elford verovert dat jaar het
Europese rally kampioenschap met de 911S 2.0 in
“Rally” uitvoering.
In 1968 claimt Vic Elford de eerste totaaloverwinning
voor Porsche in de Rally van Monte Carlo. In 1969
en 1970 herhaalt de Zweedse Björn Waldegård deze
prestatie met de slechts 960 kilogram wegende
911S uitgerust met een 180 pk (132 kW) 2.2-liter
motor. In 1978 rijdt de Fransman Jean-Pierre Nicolas
met zijn privé 3-liter Carrera RS op een zwaar
besneeuwd parcours alle fabrieksteams voorbij en
eist voor Porsche voorlopig voor de laatste maal de
totaaloverwinning in “De Monte” op.

1970 Targa Florio, 911 S
ANDERE RALLYSUCCESSEN IN DE 60’ER JAREN
De betrouwbaarheid en de snelheid van de Porsche 911
wordt onderstreept door vele andere rally overwinningen.
In 1966 wint Günther Klass het Europese Rally
Kampioenschap en in 1967 zegeviert Sobiesƚaw Zasada
met een 911S (en een 912) in Groep 1 voor serieproductie
toerauto’s. Tegelijkertijd wint Vic Elford in groep 3, de
klasse voor verdergaand gemodificeerde GT’s. In 1968 heet
de Europese kampioen Pauli Toivonen en zijn auto is een
Porsche 911T.
Het Europese kampioenschap is dat jaar veruit de
meest prestigieuze rallycompetitie ter wereld, met de
loodzware Rally van Monte Carlo, de Österreichische
Alpenfahrt (Oostenrijkse Alpenrally), de Rally van
Zweden en de Rally van San Remo. Stuk voor stuk
slopende races waarin het uiterste van mens en machine
wordt gevergd. De Porsche 911 wint ze allemaal,
enkele zelfs meerdere keren. In 1970 wint Porsche het
Rally Merkenkampioenschap, de voorganger van het
Wereldkampioenschap Rally.

1978 east african safari, 911 sc 3.0
DE CARRERA RS 2.7
In 1972 presenteert Porsche met de 911 Carrera
RS 2.7 een van de meest succesvolle GT sportauto’s
in de wereld. De auto met de beroemde “ducktail”
achterspoiler op het motordeksel groeit uit tot een
van de grootste stijliconen op automobiel gebied. De
iconische RS 2.7 is de eerste 911 die de toevoeging
“Carrera” in haar naam draagt en ook de eerste 911 met
verschillende bandenmaten aan de voor- en achterzijde.
De klandizie is direct laaiend enthousiast over de auto
met de tot 2,7 liter opgeboorde motor die 210 pk (154
kW) levert en die de slechts 1.075 kilogram wegende
Porsche aan een topsnelheid van 245 km/h helpt. Om
aan de homologatie eisen te voldoen heeft Porsche
aanvankelijk een productiereeks van 500 stuks gepland,
maar uiteindelijk verkoopt Porsche meer dan 1.500
auto’s van dit model, in meerdere varianten. Tijdens de
Oost-Afrikaanse Safari Rally’s in 1973 en 1974 grijpt
de RS 2.7 net naast de totaaloverwinning als gevolg
van kleine gebreken. De auto eindigt in beide rally’s
uiteindelijk als tweede. In 1974 wint Porsche met de RS
2.7 het Duitse Rally Kampioenschap en haalt daarnaast
enkele andere onderscheidingen binnen. Voor races op
circuits ontwikkelt de motorsport afdeling in dezelfde
periode de uiterst competitieve 911 Carrera 2.8 RSR.
Daarover verderop in dit artikel meer.

De klandizie is direct laaiend
enthousiast over de auto met de tot
2,7 liter opgeboorde motor die de
slechts 1.075 kilogram wegende
Porsche aan een topsnelheid van 245
km/h helpt. Om aan de homologatie
eisen te voldoen heeft Porsche
aanvankelijk een productiereeks van
500 stuks gepland, maar uiteindelijk
verkoopt Porsche meer dan 1.500
auto’s van dit model

ANDRE RALLYSUCCESSEN IN DE 70’ER
EN 80’ER JAREN
In de Oost-Afrika Safari Rally van 1978 komen Vic Preston
en Björn Waldegård uit met twee Porsche 911 SC’s. Na
een beproeving van meer dan 5.000 kilometer waarin
beide auto’s tijdens de lange stint’s regelmatig op kop
liggen, eindigen ze uiteindelijk op de 2e en 4e plaats.
In 1981 schrijft tweevoudig wereldkampioen rally
Walter Röhrl geschiedenis met zijn 911 SC 3.0
gedurende een adembenemende strijd met de
vierwielaangedreven Audi Quattro tijdens de Rally van
San Remo. Röhrl grijpt net naast de overwinning als
kort voor de finishlijn een aandrijfas breekt.

1974 EAST AFRICAN SAFARI, 911 CARRERA RS 2.7
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1984 rally parijs-dakar, 911
carrera 3,2

1984 24 uren van ieper, 911 sc rs
Eind 1983 komt Porsche met een beperkte
oplage van de 911 SC RS. Deze auto met
interne code “954” is gebaseerd op de
911 SC maar is uitgerust met een 250
pk (184 kW) sterke 3-liter motor in rally
set-up. Het leeggewicht van de auto is
slechts 1.057 kg en als alle 911’s beschikt
ook deze achterwiel aangedreven atleet
over een meer dan uitstekende tractie.
In 1984 rijden Porsche klanten de 911
SC RS met ogenschijnlijk gemak naar de
overwinning in het Midden-Oosten Rally
Kampioenschap.

PARIJS-DAKAR
In 1984 behaalt Porsche ook haar
eerste overwinning in de vermaarde
Parijs-Dakar Rally. René Metge rijdt
een 911 Carrera 4x4 van het type 953
naar de eerste plaats in de zwaarste
autorally ter wereld. Het is de eerste
keer dat een Gran Turismo auto ParijsDakar wint, daarvoor werd de rally
beheerst door speciaal ontworpen all
terrain voertuigen. De eerste vierwiel
aangedreven 911 in de geschiedenis
beschikt over een standaard 3.2-liter
motor, die met verlaagde compressie
ca. 225 pk (165 kW) levert. De auto
is verder uitgerust met een volledig
sperrend differentieel, dubbele
voorwieldraagarmen met twee
schokdempers aan elke zijde en twee
aparte brandstoftanks met in totaal 270
liter inhoud.

In 1985 komt Porsche tijdens de ParijsDakar uit met de baanbrekende 959.
Er worden dat jaar tijdens de “Dakar”
geen prijzen binnengehaald, maar er
wordt wel een enorme hoeveelheid
ervaringen en inzichten opgedaan met
vierwiel aangedreven auto’s die later van
pas zullen komen. Datzelfde jaar nog
resulteert dit al in de overwinning in de
Pharaons Rally in Egypte.
In 1986 verovert de 959 de tot dan toe
moeilijkste Parijs-Dakar ooit. Van de
meer dan 280 ingeschreven teams
bereiken er slechts 31 de finish, na meer
dan 13.800 uitputtende kilometers. De
sportwagen met het innovatieve,
elektronisch gecontroleerde chassis,
vierwielaandrijving en de meer
dan 400 pk  (294 kW) leverende
twinturbo boxermotor rijdt naar een
triomfantelijke één-twee zege. Rene
Metge eindigt voor Jacky Ickx en zelfs
de derde 959 – de zogenaamde “racende
werkplaats” met projectleider Roland
Kussmaul achter het stuur – verovert
een plaats in de top-10. Deze auto
eindigt uiteindelijk op de 6e plaats.
Voor Porsche betekent dit alles een
enorm succes en het bewijs van het
ongelooflijke uithoudingsvermogen
van de 959, waarvan de naderhand
uitgebrachte gelimiteerde straatversie
en alle daarop gebaseerde modellen van
meeprofiteerden.

1973 daytona, 911 carrera rsr 2.8

OP HET CIRCUIT
Nog opvallender dan de rallysuccessen is
de overheersing van de 911 op de circuits.
Terwijl Porsches met middenmotor als
de 904, Carrera GTS, de 906 Carrera 6,
de 908 en de legendarische 917 aan de
lopende band overall overwinningen
binnensleepten, begon de 911 zijn glansrijke racecarrière op de circuits in de GT
(Grand Turismo) categorie.

DE EERSTE SUCESSEN
Al in 1966 weten Porsche privéteams
de eerste belangrijke overwinningen
te behalen met de 911 S, waaronder
de overwinning in de twee-liter
klasse tijdens de 24 uur van Daytona
door Jack Ryan en Art Benker en
de eerste klasse overwinning op Le
Mans door “Franc” en Jean Kerguen.
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In 1967 vergaren privéteams in totaal 13 nationale
titels in de serieproductie categorieën, waaronder de
eerste kampioenschapstitel in de prestigieuze Noord
Amerikaanse TransAm serie. Ook in 1968 en 1969 rijden
de kampioenen in deze serie in een 911 S. De Porsche
911 behaalt klasse-overwinningen in Daytona, op
Sebring en Spa, tijdens de Targa Florio en op de beruchte
Nürburgring. In 1967 komt de eerste totaaloverwinning
tijdens de 24 Uur van Spa, een succes dat in 1968 en 1969
wordt herhaald.
Voor de eigen fabrieksteams en de privéteams, zet
Porsche in 1967 een beperkte serie op van de 911 R.
Het prototype wordt uitgerust met een Carrera 6 motor
met 210 pk (154 kW), heel veel vermogen voor een auto
die slechts 830 kg weegt. Vic Elford, Hans Herrmann en
Jochen Neerpasch rijden de nagelnieuwe auto naar de
overwinning in de “Marathon de la Route”, een 84-uurs
race op de Nürburgring. Tijdens de race bewijst – naast
andere dingen – de experimentele nieuwe “Sportomatic”
transmissie haar duurzaamheid; de bak verdraagt de
folteringen glansrijk. In november breekt de auto op
Monza talrijke wereldsnelheidsrecords.
In 1970 bouwt de raceafdeling voor fabriekscoureur
Gerard Larrousse de allerlichtste 911 ooit, waarmee
ook op de openbare weg mag worden gereden. De voor
de Tour de France ontwikkelde 911 ST legt slechts
een schamele 789 kg in de schaal. De legende wil dat
Larrousse aan de technici een kist Champagne had
beloofd voor elke kilo die de auto onder de 800 kg zou
wegen… Tijdens de race behaalt Larrousse de derde
plaats, direct achter een tweetal Matra prototypes. Tot
1972 blijven de Porsche 911 S, 911 R en 911 T races voor
zich opeisen. De 911 S 2.3 van 1971 beschikte over 240
pk, een jaar later was dat met de tot 2,5 liter vergrote
“flatsix” al opgelopen tot 270 pk.

1973 targa florio, 911 carrera rs

1974 NüRBURGRING, 911 CARRERA RSR TURBO 2.1

1976 Nürburgring, TYPE 935 motor sport
Het aantal overwinningen en kampioenschapstitels over die periode is
ontelbaar. Tot de belangrijkste behoorden in elk geval het Europese GTkampioenschap in 1971, 1972 en 1973.

911 CARRERA RSR 2.8 EN 3.0
Op basis van de RS 2.7 bouwt Porsche Motorsport voor het World
Sportscar Championship in 1972 de 911 Carrera RSR 2.8, onder de
kenners een van meest geliefde 911’s sindsdien. De RSR 2.8 weegt net 890
kg, maar de met ca. 100 cc vergrootte zescilinder boxermotor levert een
vermogen van ongeveer 300 pk (221 kW). Dat zijn er 90 meer dan in de RS
2.7. Het chassis is op hoofdlijnen identiek aan dat van zijn voorgangers,
maar is wel uitgerust met een krachtiger remsysteem. Het eerste
optreden van de 911 Carrera RSR 2.8 tijdens de 24 uur van Daytona in
1973 met Peter Gregg en Hurley Haywood achter het stuur, resulteert al
direct in een overall overwinning in een veld met veel sterkere GT’s
en prototypes.
Ook de tweede grote klassieke race in Noord Amerika, de 12 uren van
Sebring, gaat naar Gregg en Haywood in de RSR, dit keer met Dave
Helmick als 3e coureur. Op Le Mans eindigt een fabrieks RSR net naast het
podium, achter een drietal prototypes. Al even legendarisch is het winnen
van de allerlaatste Targa Florio door Herbert Müller en Gijs van Lennep in
1973. Met deze overwinning in het World Sportscar kampioenschap stelt
Porsche dat jaar haar elfde overall overwinning veilig.
De voor het 1974 seizoen geïntroduceerde Carrera RSR 3.0 is een nog
krachtigere versie voor op het circuit met een 2.994 cc motor die 330 pk
(243 kW) levert. Speciaal ontworpen voor de racerij, wordt de RSR 3.0
gekenmerkt door een grote achtervleugel en zeer breed uitgebouwde
spatborden. Porsche wint op gemakkelijke wijze het Europese GT Kampioenschap en praktisch alle belangrijke GT kampioenschappen van dat jaar.
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1977 Norisring 935/77 “baby”
kampioenschappen. Eerder al in 1972 en 1973 heeft
Porsche een schat aan ervaring opgedaan met turbo
geblazen motoren voor de legendarische 12-cilinder
motor in de Porsche 917. In de 917/30 uitvoering
domineert deze auto met zijn ruim 1.400 pk (1,029 kW)
sterke motor de Noord Amerikaanse CanAm race serie.
In 1974 wordt de Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo
de eerste auto met een uitlaatgascompressor die
start in de 24 uren van Le Mans. De cilinderinhoud
van de achterin gemonteerde zescilinder boxermotor
wordt teruggebracht naar 2.142 cc om zodoende te
voldoen aan de regels. Voor motoren uitgerust met een
uitlaatgascompressor geldt namelijk een reductiefactor
of handicap, de zogenaamde “turbo factor”. De motor
levert ca. 500 pk (368 kW) en dat is genoeg om voorin
mee te strijden in de ultieme klassieke 24-uurs race.
De slechts 825 kg wegende auto is uitgevoerd met een
enorme achtervleugel en uitgebouwde body om de
van de Porsche 917 afgeleide achterwielen te kunnen
herbergen. Uiteindelijk weet de op een seriemodel
gebaseerde raceauto als 2e overall te finishen, in
een veld met uitsluitend speciale op buizenframes
gebouwde prototypes uitgerust met formule-1 motoren.
De eindoverwinning was mogelijk geweest, want op
zondagmorgen stond de leidende Matra in de pits met
transmissie problemen. Maar 2 technici van Porsche (!)
repareren de auto in recordtijd en bezorgen de Fransen
zo de overwinning. Achtergrond van deze opmerkelijke
reddingsoperatie was het feit dat de Matra transmissie
door Porsche ontwikkeld was…

Stuwende kracht achter de ontwikkeling van de 911
in de racerij is ingenieur Norbert Singer, die later ook
verantwoordelijk wordt voor de grote succesreeksen met
de legendarische 935 en de schier onverslaanbare 956 en
962C. Verantwoordelijkheid voor de race- en rallymotoren
ligt in die periode bij Hans Mezger, de vader van de 911
motor.

Voor motoren uitgerust met
een uitlaatgascompressor
geldt namelijk een reductiefactor
of handicap, de zogenaamde
“turbo factor”.
PORSCHE 934 EN 935

In het Europese FIA GT kampioenschap van 1974 gaan
de eerste acht plaatsen naar Porsche.Privéteams rijden
de 911 ook naar de overwinning in de IMSA en de TransAm kampioenschappen inde Verenigde Staten. Een jaar
later bezetten de inmiddels beruchte Carrera RSR’s de
plaatsen 1 t/m 10 in het Europese GT Kampioenschap en
tegelijkertijd halen diverse privéteams talloze nationale
kampioenschappen binnen.

911 CARRERA RSR 2.1 TURBO
Terwijl de RSR’s met atmosferische motoren overwinning
na overwinning behalen, is Porsche op de achtergrond
koortsachtig bezig met de ontwikkeling van een
turbomotor voor de 911, om deze zodoende klaar te
maken voor de hoogste regionen in de toekomstige

De 911 Carrera RSR 2.1 Turbo geldt als de voorganger
van de 934 en 935 modellen, die naderhand zijn
ontwikkeld op basis van de halverwege de jaren ’70 op
de markt gebrachte straat-legale Porsche 911 Turbo
(type 930). De auto’s worden vanaf 1976 ingezet in het
Sportscar wereldkampioenschap en diverse nationale
kampioenschappen.
De 934 staat technisch en qua uiterlijk veel dichter
bij de standaard Porsche Turbo dan de 935. Zowel het
chassis als de body en aerodynamica zijn grotendeels
identiek aan de serieproductie auto. Het remsysteem is
evenwel afkomstig van de Porsche 917. Uitgerust met een
turbo schopt de motor het tot 485 pk (357 kW). Door het
verhogen van de turbodruk bereiken privéteams zelfs 580
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De “Groep 5” formule staat
uitgebreidere aanpassingen
van het basismodel toe, zolang
het oorspronkelijke silhouet
maar behouden blijft.
De 935 zet in deze klasse de
onbetwiste maatstaf.

1978 NORISRING, 935/78 “ MOBY DICK”
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pk en beslissen hiermee onderling het titelgevecht in het
Europees GT kampioenschap voor Groep 4 serieproductie
auto’s. In de Verenigde Starten wint de 934 in datzelfde
jaar de TransAm serie.
De “Groep 5” formule staat uitgebreidere aanpassingen
van het basismodel toe, zolang het oorspronkelijke
silhouet maar behouden blijft. De 935 zet in deze klasse
de onbetwiste maatstaf. De auto beschikt in eerste
instantie over een 590 pk (434 kW) sterke motor, bij een
leeg gewicht van slechts 970 kilogram (inclusief 70 kg
loodballast). De auto is in 1976 nog uitgerust met een
onderscheidende frontpartij: dat jaar staan de koplampen
net als bij het productiemodel gewoon rechtop. Maar
omdat de regels het naar eigen inzicht modificeren van
de voorspatborden toestaan, worden de koplampen en
“koplampbuizen” onder leiding van Norbert Singer na
het eerste seizoen verwijderd. Op deze manier ontstaat
in 1977 de in aerodynamisch opzicht beter presterende
“flatnose” uitvoering, waarbij de koplampen in de
frontspoiler worden weggewerkt.
Porsche wint in 1976 met fabriekscoureurs Jacky Ickx
en Jochen Mass het Sportscar wereldkampioenschap.
Het jaar erop wint Porsche deze titel opnieuw, maar
nu met een motor uitgerust met dubbele turbo die 630
pk (463 kW) levert. Tegelijkertijd met de successen van
het fabrieksteam sprokkelen diverse privéteams veel
kampioenschapspunten binnen.
In de 2e helft van de jaren ’70 wordt het Duitse
wegracekampioenschap (“Deutsche Rennsport
Meisterschaft”) gehouden in twee klassen: tót en boven
2 liter motorinhoud. Porsche privéteams winnen het
“grote” kampioenschap in de klasse boven 2 liter in
de jaren 1977 t/m 1979. Onderwijl bindt het Porsche
fabrieksteam in 1977 in de zeer populaire “kleine” divisie
tot 2 liter de strijd aan met de 935/2.0 “baby”. Deze auto
met een 1.4-liter turbomotor mag uitkomen in de klasse
tot 2 liter, rekening houdend met de “turbofactor”.
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De motor levert ondanks de bescheiden cilinderhoud
380 pk (279 kW) en de technici onder leiding van Norbert
Singer weten het leeggewicht van de auto dankzij extreme
lichtgewicht materialen en toepassingen zodanig terug te
brengen, dat er 25 kg loodballast nodig is om het minimum
gewicht van 750 kg te bereiken. De 935/77 “Baby” gaat de
geschiedenisboeken in als de lichtste Porsche 911 ooit. De
auto wint de DRM-race in Hockenheim met een halve ronde
voorsprong op zijn rivalen.
De meest extreme 911 is de 935/78 “Moby Dick” van 1978.
Alleen al de buitenkant van de auto met zijn aanzienlijk
lagere silhouet en enorme longtail is zeer verschillend ten
opzichte van zijn voorgangers. De “Moby Dick” is helemaal
afgestemd op het behalen van de allerhoogste snelheid; op
het rechte eind van Le Mans wordt de auto dan ook geklokt
op een ongelooflijke 366 km/u. Voor de
eerste keer in de geschiedenis van de 911 is de inmiddels
tot 3.2-liter vergrote twin-turbo motor uitgerust met
watergekoelde cilinderkoppen met vier kleppen per cilinder.
De cilinders blijven net als bij de andere 911’s luchtgekoeld.
De motor van “Moby Dick” schopt het tot 845 pk (621
kW). In 1978 verdedigt Porsche nogmaals met succes het
wereldkampioenschap Sportscar.
Een jaar later wint de 935 “K3” van een privéteam de 24 uur
van Le Mans. Een prestatie die lang in de boeken zal blijven
staan als de enige overwinning op Le Mans in een auto die
is gebaseerd op een straat legaal model. Ook de 2e en 3e
plaats gaan dat jaar naar een Porsche 935, terwijl de 4e
plaats wordt ingenomen door een Porsche 934.
In 1979 en 1980 wint Porsche opnieuw het
Wereldkampioenschap Sportscar, grotendeels te danken
aan de unieke nauwe samenwerking met privéteams. In
beide jaren leggen Porsche privérijders ook beslag op de
belangrijke IMSA en TransAm titels in de Verenigde Staten.

1979 sebring, type 935

Privéteams blijven tot midden jaren
’80 met de 935 racen, maar inmiddels
zijn de schijnwerpers naar een ander
Porsche model verschoven, één die
niet is gebaseerd op de “good old” 911
De rijderstitel in het FIA langeafstandskampioenschap
gaat in 1980 en 1981 naar Porsche 935 coureurs. Op
diverse circuits gaat de 935 de boeken in als recordhouder
qua aantal overwinningen. Op Sebring blijft de productie
raceauto ongeslagen tussen 1978 en 1982 en opnieuw in
1984. Op Daytona weet de meest extreme van de Porsche
911 afgeleide auto alle kampioenschappen van 1978 tot 1983
binnen te halen.
Terwijl de succesvolle 935 overwinning na overwinning in
de “silhouetklasse” binnen haalt, demonstreren productie
911’s de sportieve eigenschappen van het standaard model.
Op de Nordschleife van de Nürburgring rijden Fritz Muller,
Herbert Hechler en Karl-Heinz Quirin in 1976 met hun 911
Carrera RS naar de eerste eindoverwinning van Porsche
in de 24-uurs race op de Nürburgring. Ook in 1977 en 1978
wint de Porsche 911 hier, waardoor Muller en Hechler
een hat trick scoren in de wat misschien wel de zwaarste
endurance wedstrijd ter wereld is.
Privéteams blijven tot midden jaren ’80 met de 935 racen,
maar inmiddels zijn de schijnwerpers naar een ander
Porsche model verschoven, één die niet is gebaseerd op de
“good old” 911. Wanneer de “Federation Internationale de
l’Automobile” (kortweg FIA) nieuwe regels voor sportwagens
en prototypes voor het seizoen 1982 aankondigt, is Porsche
perfect voorbereid met de 956C. Met deze auto uitgerust
met het voor die tijd zeer revolutionaire “groundeffect” luidt
Porsche een nieuw tijdperk in.
Marc Bezem
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Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de ofﬁciële dealer? 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 de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

13-1774 Porsche adv - Keep it Original - Club 911 - 912 - 297x210 mm.indd 1
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nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie
Op 12 januari jl. vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats, dit keer in het Louwman Museum in
Den Haag op de grens met Wassenaar. Een bijzonder
en sfeervol gebouw dat is ontworpen door de
Amerikaanse architect Michael Graves. Het weer
was prachtig, zodat sommige leden het hadden
aangedurfd om met hun klassieker te verschijnen.
In totaal werd de receptie door zo’n 60 mensen – leden
en partners – bezocht. Bij aankomst werd iedereen
snel naar het Museumplein gedirigeerd, waar koffie
kon worden gedronken, geluncht en vooral gepraat.
Na een korte Nieuwjaarsspeech van de voorzitter
werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar, op de
aanwezigen en op de club. In de speech werd zowel
terug als vooruitgekeken; terug op de evenementen van
het afgelopen jaar, die geslaagd waren maar waarvan
er ook één wegens onvoldoende belangstelling moest
worden afgelast. Het zoeken naar evenementen die leden
de moeite waard vinden, in een tijd waarin iedereen
het druk heeft met van alles en nog wat, heeft voor het
bestuur een hoge prioriteit. Vooruit werd gekeken naar
de overheidsplannen voor de wegenbelasting. Daar lijken
onze klassiekers redelijk doorheen te komen, omdat
de vrijstelling voor (benzine)auto’s van 40 jaar en ouder
blijft gelden, maar het effect op de klassiekerbranche
in zijn totaliteit moet worden afgewacht. Na een korte
vooruitblik op de evenementen voor 2014, kon dan
eindelijk het glas worden geheven.

De collectie bevat nu zo’n 250 antieke
en klassieke auto’s van zo’n 100
verschillende fabrikanten
In de middag kon het museum worden bezocht. Het
herbergt de oudste privé collectie ter wereld. Deze is
door twee generaties Louwman vanaf 1934 opgebouwd.
Louwman verkocht aanvankelijk Dodge en Chrysler
en werd later importeur van Toyota. De collectie bevat
nu zo’n 250 antieke en klassieke auto’s van zo’n 100
verschillende fabrikanten. Vreemd genoeg is daar maar
één Porsche bij. Desondanks is het een indrukwekkende
collectie met veel bijzondere auto’s; vooral auto’s met
historie en een verhaal. Achter de getoonde raceauto’s
zijn vaak historische actiefoto’s te zien van dezelfde
auto met bekende constructeurs en coureurs uit lang
vervlogen tijden. Zeer de moeite waard.
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6X RS PORSCHE MAGAZINE
VOOR SLECHTS € 36,50

RSPM is hét Nederlandse Porsche-lijfblad voor eigenaren en liefhebbers van dit
roemruchte sportwagenmerk uit Zuffenhausen. Zes keer per jaar verschijnt
RS Porsche Magazine: boordevol reportages, unieke foto’s en geschreven door
Nederlandse Porsche-specialisten. Bij het aangaan van een abonnement krijgt u een
exemplaar Uit de archieven van: Porsche cadeau. Ga naar de website www.rspm.nl.
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Boekbespreking

Émotion Porsche
1951 - 1976
Dit boek doet de prestaties van Porsche in de automobielsport in de periode 1951 – 1976 herleven, door honderden
foto’s in kleur en zwart-wit. In rally’s, op het circuit maar
zeker ook op Le Mans en in de Targa Florio: de auteur is
in dit boek in staat gebleken de grote momenten uit de
historie van Porsche bijeen te brengen, alle met een korte
uitleg in bijschriften.
Auteur Maurice Louche toont de mooiste Porsche foto’s uit zijn archief.
Of het nu gaat om foto’s in kleur of zwart-wit, van rally’s, van formule
racen of van de legendarische sportwagenwedstrijden, auto’s in actie, in
detail of in prachtige landschappen, in internationale wedstrijden of in
lokale Franse evenementen: de keuze van de beelden is zeer veelzijdig
en de meeste zijn nog niet eerder vertoond. De teksten bij de foto’s zijn in
het Frans maar beschrijven alleen wie erop te zien is, wat ze makkelijk te
begrijpen maakt voor een internationaal publiek.
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Auteurs  

 aurice Louche, met voorwoord van Mauro
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BOEKBESPREKING
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Swap meeting
fotoverslag
2 februari 2014

SWAP MEETING FOTOVERSLAG
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DE KLASSIEKE
911t 2.2
É
P
U
o
C
POrSCHE 911&912 € 62.000,hUiDiGe MarKtPriJZen
versUs aanGeBoDen
KWaliteit CoLUmn ALBerT VoS
Het zal de meeste klassieke Porsche 911 en 912 liefhebbers niet
zijn ontgaan dat de vraagprijzen voor deze auto’s de laatste tijd
fors zijn gestegen. Een paar jaar geleden was het nog mogelijk
een redelijk eenvoudig te restaureren auto te kopen voor rond de
20 duizend euro. tegenwoordig betaal je al snel rond de 30 tot 35
duizend euro voor een totaal restauratieproject.

911t CoUPÉ
1970
€ 59.000,-

911 1965
€ 90.000,911 s
CoUPÉ 2.4
€ 140.000,-

Auto`s die – althans volgens de verkopers –
volledig gerestaureerd zijn, worden voor forse
vraagprijzen aangeboden en als je de kenners
mag geloven, blijven de prijzen voorlopig nog
wel even stijgen. Op beurzen zoals Techno
Classica, Interclassics Maastricht en Antwerp
Classic werden auto`s voor topprijzen
aangeboden en ook daadwerkelijk verkocht.
Blijft dit zo doorgaan of blijkt dit straks een
enorme luchtbel te zijn? We moeten het
afwachten, de tijd zal het leren.
Waarom en hoe ontstaat nu eigenlijk een
dergelijke trend? Er zijn mensen die beweren
dat het te maken heeft met een sterk
verminderd vertrouwen in het bankwezen. Zij
beweren dat je je geld beter kunt investeren
in een goede klassieke Porsche dan het voor
een lage spaarrente op de bank te zetten.
Persoonlijk ben ik van mening dat je een
klassieke Porsche koopt om er mee te gaan
rijden en niet vanwege het doen van een al dan
niet goede investering. Anderen beweren dat
het te maken heeft met de Chinese automarkt
die waarschijnlijk binnen een paar jaar open
gaat voor de import van klassieke auto`s uit het
westen. Het is inderdaad zo dat er momenteel
Chinese investeerders actief zijn die grote
aantallen klassieke auto`s opkopen. Deze
worden dan voorlopig in Europa opgeslagen
in afwachting van het opheffen van het nu nog
geldende Chinese importverbod voor auto`s
ouder dan 3 jaar.
Aan de ene kant is het voor de eigenaren van
een klassieke Porsche 911 of 912 natuurlijk
leuk om de waarde van hun auto’s te zien
stijgen. Aan de andere kant betekent het ook
dat veel liefhebbers de mogelijkheid wordt
ontnomen om ooit zelf een klassieke Porsche
911 of 912 te bezitten. Iedereen kent de
geschiedenis van de Carrera RS die door de
jaren heen steeds duurder werd en daarmee
voor de echte liefhebbers onbereikbaar. Ook
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de 911S modellen beginnen nu door de
almaar verder stijgende vraagprijzen voor
veel liefhebbers onbereikbaar te worden.
Helaas belanden nu veel van deze auto`s in
verzamelingen en wordt er nooit meer echt
mee gereden.
Nu hoef je voor het beleven van het
klassieke Porsche gevoel niet perse een
911 Carrera RS of 911S te bezitten. Dat lukt
natuurlijk net zo goed met een 912, 911T of
een 911E, maar ook deze modellen stijgen
behoorlijk in waarde. Een gevolg van de
huidige marktwerking, maar helaas staan
de prijzen niet altijd in verhouding tot de
aangeboden kwaliteit.

laat een jongensdroom
niet ontaarden in een
financiële nachtmerrie
De afgelopen 3 maanden ben ik voor
een aantal relaties intensief op zoek
geweest naar een goede klassieke
911en 912. Ik heb in deze periode meer
dan 20 auto`s bezichtigd, variërend van
restauratieprojecten tot zogenaamd
“perfect” gerestaureerde exemplaren.
Verkopers waren zowel handelaren
als particulieren. Van een van deze
restauratieprojecten, een 911T Coupé
2.2, bleek dat de aankoopprijs plus de
restauratiekosten boven de 90 duizend euro
zouden gaan uitkomen. Een 911S Coupé
2.4 zou inclusief noodzakelijke restauratie
ongeveer 140 duizend euro moeten gaan
kosten. Het aanbod van 912, 911T en 911E
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coupés lag tussen de 32 en 90 duizend euro, maar deze auto’s voldeden geen van alle aan
de kwaliteitseisen die je naar mijn mening in deze prijsklasse mag verwachten.
Enkele voorbeelden:
1. Een 911 2.2 Coupé met mooi lakwerk en ‘n mooi interieur, maar met een zeer slechte
benzinetanksupport die ook nog eens gecamoufleerd was met bitac. De motor was
onlangs gereviseerd en functioneerde prima, maar lekte wel olie op bijna alle naden.
Volgens de eigenaar moest deze na de revisie eerst goed ingereden worden…
2. Een 912 Coupé, met volgens de eigenaar het originele gereviseerde motorblok, bleek
te zijn voorzien van een Porsche industriemotor waar alleen het distributiedeksel, de
carburateurs en de ontsteking van de originele motor op gemonteerd zaten.
3. Een optisch mooie 911T Coupé waarvan onder andere de instrumenten niet werkten,
remmen slecht waren en met te veel incorrecte details.
Vraagprijs ruim 62 duizend euro.
4. Een 911 uit 1965 voorzien van een 911S spoiler en 14 inch Fuchs velgen en met zeer
matig lakwerk. Vraagprijs 90 duizend euro!
5. Een 911 T Coupé uit 1970 waarvan de bodem was behandeld met underbody coating,
over de roest heen. Deze coating was reeds aan het loslaten. De auto was nieuw
gespoten maar dan wel zonder het verwijderen van het glaswerk, bumpers etc.
Vraagprijs bijna 59 duizend euro!
6. Een 911 2.2 Coupé waarvan de motor volgens de eigenaar uit elkaar is geweest
vanwege een olielekkage. Deze lekkage was nu wel “verholpen” (zie foto).
Het lijkt erop dat zowel handelaren als particulieren willen meeliften met de almaar
verder stijgende vraagprijzen. Daar is niets op tegen, zolang de aangeboden kwaliteit
goed is en in overeenstemming met de prijs. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Als de
hoofdprijs wordt gevraagd, mag topkwaliteit worden verlangd, niet een auto waar nog heel
veel in geïnvesteerd moet worden. Veel van de op de huidige markt aangeboden klassieke
Porsches zijn niet vakkundig gerestaureerd en lijken alleen maar opgelapt voor de snelle
verkoop. Een slechte ontwikkeling.
Mijn raad voor aspirant kopers luidt: laat te allen tijde een aankoopkeuring doen door
een Porsche specialist of Porsche dealer en doe geen aankoop op basis van het mooie
motorgeluid en/of de mooie verkooppraatjes. Een aankoopkeuring door een Porsche
specialist of –dealer is een goede investering waar je nooit spijt van krijgt. Zorg bij
aankoop voor een realistisch kostenoverzicht van aanschafprijs en nog te verwachten
uitgaven voor reparaties of restauratie. Ergo, laat een jongensdroom niet ontaarden in een
financiële nachtmerrie.
Albert Vos
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LEDENVERGADERING

Algemene ledenvergadering

Aviodrome
Lelystad
16 maart 2014
Met een opkomst van meer dan 45 belangstellenden is
de Algemene Ledenvergadering dit jaar opnieuw druk
bezocht. Mogelijk ligt de oorzaak bij enkele belangrijke
agendapunten, maar zeker ook de mooie locatie zal van
invloed zijn. Op het Luchtvaart Themapark Aviodrome
worden we ontvangen in de Briefingroom van het
nagebouwde historische Schiphol gebouw. Het origineel
deed daar tussen 1928 en begin jaren ’40 dienst als
aankomst- en vertrekgebouw voor passagiers met hun
bagage. Ook de verkeerstoren en radiokamer maken
deel uit van het schitterende gebouw, dat opvalt door de
authentieke uitstraling en de vele mooie details.

MAART 2014

LEDENVERGADERING
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Terugblik 2013
Na de opening en een welkomstwoord door voorzitter
Erik-Jan Huiberts wordt de vooraf rondgestuurde
agenda puntsgewijs afgewerkt. Erik-Jan zelf geeft een
korte terugblik op 2013, aan de hand van beelden van
evenementen en bijeenkomsten waaronder de winterse
SWAP meeting, het 4e Lustrumfeest, Classic Wings &
Wheels , Classics at the Castle en het Porsche Fest in het
Autotron.

Financiën
Vervolgens komen de financiële onderwerpen aan de orde.
De Kascommissie doet verslag over haar bevindingen
van de cijfers over 2013 en de penningmeester geeft hier
aansluitend een toelichting op. Duidelijk wordt dat de club
over een gezonde financiële basis beschikt. Afgezien van
wat SEPA perikelen bij de ING bank zijn er geen echte
bijzonderheden te melden. De cijfers worden ter vergadering
goedgekeurd en het bestuur ter zake decharge verleend.
Voor 2014 wordt een nieuwe Kascommissie geïnstalleerd,
bestaande uit Jan Broekhuizen en Ruud Visser.

Aspirant leden
Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de voorgenomen
statutenwijziging, die erop neer komt dat aspirant
leden voortaan 3 jaar lid kunnen blijven in plaats van de
onpraktische huidige termijn van 1 jaar. Deze leden hebben
hiermee meer tijd om de door hen zo begeerde Porsche
911 of 912 te vinden en aan te schaffen. De wijziging zal bij
eerstvolgende gelegenheid in de statuten worden verwerkt.

Leeftijdsgrens
Net voor de lunchpauze wordt het onderwerp leeftijdsgrens
behandeld met als centrale vraag: hoe denken de aanwezige
leden er over om de huidige leeftijdsgrens te verruimen?
Die vraag komt niet zozeer voort uit noodzaak, het licht
krimpend ledenaantal bijvoorbeeld, want de club staat er
immers in alle opzichten goed voor. Het is de toenemende
vraag vanuit bezitters van Porsche 911’s en 912’s van na
september 1973 van buiten én binnen de club die het bestuur
ertoe heeft aangezet de discussie op de agenda te zetten.
Door ondergetekende wordt aan de hand van beeldmateriaal
een impressie gegeven van de luchtgekoelde modellen van
1964 tot en met 1997. Aansluitend vindt er ter vergadering

een discussie plaats waarin de diverse voors en tegens aan
bod komen. Er gaan geluiden op om het te laten zoals het
is, om de grens op te trekken tot 1978 (de “G” modellen),
de Internationale standaard (ouder als 30 jaar) als norm te
hanteren of om eenvoudigweg alle luchtgekoelde modellen
toe te laten. Ook worden er diverse praktische suggesties
gedaan. De vergadering besluit uiteindelijk om de mening
bij alle leden te peilen door middel van een zorgvuldig
opgezette enquête. Wordt dus vervolgd.

Vooruitblik 2014
Na de prima lunch is het woord aan Bernie Westhoff die
namens de Evenementencommissie een toelichting geeft
op de kalender voor 2014. In zijn vaste rubriek elders in
dit clubblad komt Bernie hier uitgebreid op terug. Jan
Blijenberg geeft – als feitelijk gastheer van de vergadering
– een korte toelichting op het Themapark Aviodrome en het
mede door hem georganiseerde in september 2014 op stapel
staande RS Fest in Autotron wat ook op onze kalender staat.

Bestuurssamenstelling
Vervolgens is de bestuurssamenstelling aan de orde. Bernie
Westhoff stelt zich voor 4 jaar herkiesbaar als bestuurslid
en evenementencoördinator waarmee de vergadering
unaniem instemt. Ook de termijn voor Hessel Roukema als
webmaster loopt af en ook hij wordt herkozen, ware het niet
dat voorzitter Erik-Jan Huiberts afscheid neemt en Hessel
ter vergadering unaniem als de nieuwe voorzitter wordt
benoemd.
De vergadering bedankt Erik-Jan met een daverend applaus
voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid als bestuurslid
en voorzitter. Het bestuur komt hier tijdens een evenement
binnenkort nog uitgebreid op terug. Voor iedereen een extra
reden om de Paasrit op 21 april a.s. niet te missen…

Afsluiting
Na een korte uiteenzetting van zijn visie op de toekomst
van de club, ‘n toelichting op de begroting voor 2014 en de
rondvraag sluit de kersverse voorzitter de vergadering en
zijn de aanwezigen in de gelegenheid het Aviodrome op
eigen gelegenheid te bezoeken. Mede dankzij het prachtige
weer is dit een mooie afsluiting van de bijeenkomst.
Marc Bezem
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Vooruitblik
Technische
clubmeetings 2014
De Technische Clubmeetings zijn afgelopen
jaar met groot enthousiasme ontvangen.
Albert Vos en Peter Broerse zullen als
technische commissie van onze club ook dit
jaar hieraan vervolg gegeven.
Dit jaar willen wij met name voor Aspirant Clubleden
een interessant thema organiseren. Als club vinden wij
het van belang om (aspirant)leden nuttig te informeren
waarmee zij beslagen ten ijs komen bij een zoektocht
en inspectie van een aan te schaffen Porsche. Ook is
dit een leuke gelegenheid om kennis te maken met de
club(leden).
Er is veel belangstelling voor het functioneren van
de techniek in onze Porsches. De techniek en het
functioneren ervan is dan ook nauw verbonden aan
het gebruiksgenot en de karakteristiek van onze
klassiekers. Mogelijk wilt u hier meer van weten, zodat
u zelf in staat bent technische controles, beoordeling
en bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij
denken hierbij (globaal) aan controle aspecten voor
de jaarlijkse APK, hetgeen een breed scala van de
techniek bevat, kleinere onderhoudswerkzaamheden
zoals het vervangen/afstellen van de V-riem,
koppelingskabel, remmen, het elektrisch systeem etc.
Maar bijvoorbeeld ook een praktische benadering van
de winterstalling en conservering van uw auto.
Dit thema is gelijk aan die van vorig jaar.

Thema 1: Aankoopadviezen, tips en inspectie instructies
specifiek voor Aspirant-leden of leden die een Klassieke
Porsche willen aankopen:
- Behoefte / voorkeur bepalen
- Specificaties, serienummers , eigenschappen en uitrusting
- Inspectie instructies
- Staat van onderhoud en carrosserie beoordelen
- Aankoopbegeleiding of aankoopkeuring
- Onderhoud aspecten en verbeterplan
   
Thema 2: Uitleg en praktische uitvoering van controle en
onderhoudswerkzaamheden
- controle van APK aspecten;
- controle onderhoudsaspecten (accu, remmen, v-snaar,
afstelling van koppelingskabel, kachelsysteem,
brandstofslangen etc.)
- Onderstel, wiellagers, fusee, schokdempers, afstelling
en uitlijning
- Remmen (hoofdremcilinder, remleidingen, remslangen,
remklauwen, remblokken, remschijven, handrem)
- Winterstalling en conservering
De clubmeetings zijn op 5 april en 31 mei / 1 juni as.
Voor een goede interactie en betrokkenheid kunnen
zich ongeveer 10 personen per meeting opgeven. De
indeling gebeurt op volgorde van aanmelding. Locatie is
Oosterlandweg 11+13 te 3641PV Mijdrecht. Aanvangstijd
10:00 uur, eindtijd ca. 14:00 - 14:30 uur. Er wordt voor
koffie, thee, frisdrank en een lunch gezorgd. Kosten
bedragen € 15 per persoon. De inschrijving is inmiddels
gesloten.
Peter Broerse, Albert Vos
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De techniek en het functioneren
ervan is nauw verbonden aan het
gebruiksgenot en de karakteristiek
van onze klassiekers
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NIEUWE LEDEN
750 		 Pieter van Gelder		 | Haarlem
751 		Dino Corrado				| Rotterdam
748 		Dirk Philibert				| Grobbendonk
749 		 Edwin Dijkman			 | Amsterdam

ASPIRANT LEDEN
A120 		Eric Tholen					| Slagharen
zoekt 911 T 2,2/2,4 Coupé 1970-1973

A121 		Joseph Owusu			 | Wassenaar
			zoekt 911 S 2,2 Targa 1970-1971
A122 		Arjen Kingma				| Damwald
zoekt 911 T 2,4 Zilver 1972-1973
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PORSCHE

verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche
vormen een legendarische klasse.
Elke Porsche is uniek en heeft
voor u een onschatbare waarde.
Porsche’s vragen om een speciale
behandeling ook op het gebied
van verzekeren.
Peter Yska Verzekeringen is
gespecialiseerd in de verzekering van
nieuwe en klassieke modellen: vanaf
8 jaar is al een klassieker-verzekering
tegen taxatiewaarde mogelijk.

1e taxatiekosten voor
clubleden €50,-Taxatie 1x per 36 maanden
Verzekering tegen vaste taxatie
Maximaal 10.000 km per jaar

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10
7678 VC Geesteren
voor informatie 06 188 134 48
of kijk op www.yskaverzekeringen.nl

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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FEHAC
NIEUWS
Opening BOVAG huis in Bunnik
21 januari 2014
Het BOVAG huis, de thuis basis voor het
FEHAC kantoor is afgelopen dinsdag
21 januari 2014 officieel geopend door
Koning Willem Alexander. Ook minister
Schultz van infrastructuur en Milieu, de
commissaris van de koning de heer van
Beek en de burgemeester van Bunnik
waren bij deze opening aanwezig. De
FEHAC zit al, tot volle tevredenheid,
enkele weken in dit moderne en
milieuvriendelijke gebouw.

FEHAC Taxateurs Vakdag donderdag 10 april 2014
Op 10 april 2014 organiseert de
Federatie Historische Automobielen Motorfietsclubs, samen met de
Federatie TMV en de stichting VRT, in het
Mobiliteitshuis te Bunnik een leerzame
en interactieve vakdag voor taxateurs
van klassiekers en oldtimers, met onder
andere:
- deskundige sprekers rond het taxatievak
in de praktijk;
- PE punten voor VRT en TMV erkende
taxateurs;
- het door de deelnemers waarderen van
vier voorbeeldauto’s.
Het waarderen gebeurt anoniem: er
wordt op de taxatiedag met stemkastjes
gewerkt. De taxatiedag is van 10.00 - 16.30
uur (inclusief lunch) in het Mobiliteitshuis
te Bunnik. Deelname kost € 85,- per
persoon. De dag is vooral bedoeld voor
de taxateurs met het predicaat FEHAC
Goedgekeurd Taxatierapport, maar staat
ook open voor iedereen met interesse
voor het vak van taxateur van klassieke

voertuigen. Deelnemers ontvangen ruim
tevoren een gedetailleerd programma
van de dag en tevens een opgave van de
vier klassieke voertuigen die op 10 april
getaxeerd gaan worden.
U gaat naar huis met een syllabus van
de dag vol met nuttige informatie en een
deelnamecertificaat dat recht geeft op PE
punten bij de VRT en bij de TMV.
Opgave:
Secretariaat FEHAC
Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
email: secretariaat@fehac.nl
tel. (030) 659 53 70
Na uw opgave ontvangt u een bevestiging
en een nota voor deelname. Uw deelname
is definitief na betaling en u ontvangt dan
eind maart het gedetailleerde programma
plus een opgave van de te taxeren
voertuigen. Want: goed taxeren vergt een
goede voorbereiding.

De evenementenregeling is ook van
toepassing op zware aanhangwagens
en opleggers. Dus als je deze weinig
gebruikt, kun je ze schorsen en voor
evenementen gebruiken met behulp van
de Evenementenregeling. Procedure:
(formulieren verkrijgbaar bij de FEHAC):
1. De organisator van een
publieksevenement vraagt een
erkenning aan voor het evenement
bij de Belastingdienst. (minimaal
2 maanden voor aanvang van het
evenement).
2. Als de Belastingdienst het evenement
erkent, kan de organisator voertuigen
opgeven.
3. De organisator stuurt de lijst met
voertuigen naar de Belastingdienst.
(minimaal 1 maand voor aanvang van
het evenement).
4. De belastingdienst geeft per kenteken
een vrijstelling voor de aangevraagde
dagen. Let op: u ontvangt van de
Belastingdienst GEEN bericht.

Evenementenregeling

Schorsingsprocedure

Door de Evenementenregeling kan met
geschorste voertuigen van 15 jaar en
ouder toch gebruik gemaakt worden van
de weg. De Evenementenregeling wordt
afgegeven door de Belastingdienst.
Voor een kenteken kan maximaal 4
evenementen en in totaal maximaal 6
dagen per jaar van deze regeling gebruik
gemaakt worden. Tijdens deze regeling:
• hoeft er geen motorrijtuigenbelasting
betaald worden
• het voertuig geen geldige APK te
hebben
• het voertuig moet wel APK waardig
zijn; dus degelijke remmen,
stuurinrichting etc
• het voertuig moet WAM verzekerd zijn.

Voor personenauto’s tot 15 jaar oud en
bedrijfsauto’s onder de 3.500 kg en tot
15 jaar oud, betaalt u het ‘normaal tarief’
van € 73,00. Voor alle andere voertuigen
betaalt u het ‘laag tarief’ van € 24,00 (met
uitzondering van brom- en snorfietsen).
Het verlengen van een schorsing valt
onder het ‘laag tarief’ van € 24,00. Aan
het opheffen van een schorsing zijn geen
kosten verbonden. Schorst u een voertuig
binnen 1 jaar na het begin van de vorige
schorsing, dan betaalt u het ‘hoog tarief’
€ 120,00 (schorsen binnen een jaar na
ingangsdatum laatste schorsing). Het
hoge tarief geldt niet voor voertuigen van
15 jaar en ouder, motorfietsen en bromen snorfietsen.
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Creditcardkenteken
Let op: indien u voor 1-1-2014 uw
papieren kenteken geschorst heeft of de
schorsing verlengd heeft, dan ontvangt u
van de RDW een nieuw kentekenbewijs op
creditcardformaat. U heeft een ongeldig
gemaakt kentekendeel ontvangen met
daarop de mededeling ‘geschorst t/m’.
Heeft u na 1-1-2014 uw papieren kenteken
geschorst of verlengd dan wordt uw
huidige papieren kenteken weer geldig,
u ontvangt geen creditcardkenteken.
U ontvangt GEEN ongeldig gemaakt
kenteken, dus uw HUIDIGE
kentekenbewijs wordt na het opheffen
van de schorsing weer geldig. NIET
WEGGOOIEN DUS!
Heeft u geschorst met een kentekencard
dan is deze na het ingaan van de
einddatum van de schorsing weer
geldig, ook hier ontvangt u GEEN nieuw
creditcardkenteken.
Vervanging papieren kenteken door
creditcardkenteken: op verzoek krijgt u uw
oude papieren kenteken ongeldig gemaakt
terug.

Brezan Business Partner
van de FEHAC
Brezan Automaterialen is vanaf 1 maart
Business Partner van de FEHAC, de
Federatie Historische Automobiel- en
Motorfietsclubs. Hierdoor wordt Brezan
voorkeursleverancier voor alle leden
van de ruim tweehonderd bij de FEHAC
aangesloten verenigingen. Deze leden
hebben gezamenlijk 230 duizend klassieke
voertuigen in hun bezit.
De FEHAC behartigt de belangen van ruim
70.000 leden en het mobiel erfgoed in de
breedste zin van het woord. Het Business
Partner programma van de FEHAC is

gericht op professionele toeleveranciers
en/of dienstverleners die aantoonbaar
betrokken zijn bij klassieke voertuigen
en hun gebruikers. Deze krijgen nu bij
Brezan recht op korting bij de aanschaf
van onderdelen, onderhoudsmiddelen en
gereedschappen.
De heer John Pronker, verantwoordelijk
voor het Business Partner programma
van de FEHAC, over de samenwerking met
Brezan: “Ik ben verheugd om Brezan als
partner te mogen begroeten. Er heerst
een enorme waardering onder onze leden
voor Brezan als onderdelenleverancier
voor de oldtimerbezitter. Brezan gaat ons
helpen om het rijdend erfgoed rijdend te
houden.” Als Business Partner zal Brezan
zich binnen de aangesloten verenigingen
van de FEHAC profileren als partner
voor de oldtimerbezitters op het gebied
van onderdelen, gereedschappen en
verbruiksartikelen.
De heer Arno ten Bruggencate, Key
Account Manager van Brezan, over de
voordelen: “Alle leden van de aangesloten
verenigingen van de FEHAC kunnen met
heel veel vragen bij elk van de 140 Brezan
verkooppunten terecht. De verkooppunten
kunnen de oldtimerbezitters met
vloeistoffen, gereedschappen en
onderdelen prima helpen. Er is
bijvoorbeeld een speciale lijn olie voor
oldtimers op elk verkooppunt en er is een
groot assortiment poetsmiddelen”.

FEHAC NIEUWS
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Hoe uitgebalanceerd
is uw toekomst?
Ondernemen vergt vandaag de dag al je aandacht. De filosofie van FSV is
erop gericht u als ondernemer maximaal te ondersteunen, op nationaal en
internationaal gebied, als het om financiële, fiscale en juridische aspecten
gaat. Maar ook een loongebouw, een uitstekende loonadministratie,
gecombineerd met hoogwaardige P&O support. Voor lastige trajecten als
estate planning en bedrijfsoverdracht beschikken wij over specialisten.
Goed beschouwd sturen wij erop aan u alle ruimte te bieden voor succesvol
en uitgebalanceerd ondernemen, waarbij u op maat van onze expertise
gebruik maakt.

uitgebalanceerdondernemen.nl
AMSTERDAM • TIEL • WAALWIJK • ZALTBOMMEL
• TELEFOON (0418) 579 679 • WWW.FSV.NL
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meer dan alleen drukwerk

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

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

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

Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

aar

per j

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...
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%

korti
ng
premop uw
ie
Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’
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EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

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

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

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.

