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Het is zaterdagavond, achter de laptop en net
terug uit Zuffenhausen, waar we weer een
geweldig bezoek hebben gebracht aan het
Porsche museum en de fabriek. En wat was
het prettig om de zescilinder boxer van mijn
911 weer eens lekker te horen brullen op de
Autobahn….
Mijn eerste column als clubvoorzitter. Laat ik
mijzelf eerst eens voorstellen aan de leden
die mij nog niet kennen. Ik ben 39 jaar, woon
in Almere met Suzan en ons zoontje Fedde.
Studeerde internationale bedrijfskunde in
Amsterdam en werk bij BCD Travel, een grote wereldspeler voor zakelijke reisoplossingen. Als finance manager ben ik wereldwijd
verantwoordelijk voor financiële kwartaalrapportages en jaarafrekeningen voor onze
grootste corporate klanten.
Maar nu de club. Er zijn zoveel ideeën over
hoe de club toekomstbestendig en voor
nog meer (nieuwe) leden aantrekkelijk te
maken. We staan er goed voor en hebben
een gezellige club, maar het is denk ik goed
om zaken periodiek tegen het licht te houden
en te evalueren. In elk geval wil ik Erik-Jan
nogmaals bedanken voor zijn inzet als
bestuurslid gedurende de afgelopen zestien
(!) jaar, waarvan de laatste vier jaar als
voorzitter. Hij heeft de club – samen met de

andere bestuursleden – uitstekend achtergelaten. Er ligt een goede solide basis, waaraan
op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn.
En dat gaan we als bestuur doen, samen met
de leden.
Allereerst: wat voor club zijn we eigenlijk?
Wat willen onze leden? Wat voor evenementen? Waar ligt hun belangstelling?
We zien maar een kwart van onze leden
op evenementen en mijn gevoel zegt dat
dit beter kan. Waarom zien we maar een
relatief beperkt deel van onze leden en wat
doen we daaraan? Onze club is er voor en
door leden. Als we nu niet altijd bieden wat
leden verwachten, kunnen we ons programma aanpassen. In de onlangs verspreide
ledenraadpleging gaan we daarop in en
wordt naar uw mening gevraagd. Over een
eventuele aanpassing van de leeftijdsgrens
voor toelating maar ook over hoe onze club
in uw ogen functioneert en of de geboden
evenementen aansluiten bij uw verwachtingen. Als u nog niet heeft gereageerd,
vraag ik u dit alsnog te doen. Alleen met uw
mening krijgen we een goed beeld van wat
er onder onze leden leeft.
Ten tweede is het denk ik goed om naar
de uitstraling te kijken. We krijgen eind dit
jaar een nieuwe clubwebsite, met eenzelfde

“look-and-feel” als de huidige Porsche.nl
site. Tegelijk met deze update gaan we ook
naar onze huisstijl (laten) kijken. Het mag
allemaal wel wat jonger, dynamischer en
daardoor aantrekkelijker. Genoeg te doen
op dit vlak.
Als laatste, althans voor nu, gaan we kijken
of we internationaal meer kunnen samenwerken met collega Porsche clubs. We zijn
in de internationale 911 community erg op
ons zelf en wellicht kunnen we gezamenlijke evenementen organiseren met andere
buitenlandse clubs. De geplande België/
Nederland rit op 13 juli as. vormt een goed
begin!

WE STAAN ER GOED VOOR EN
HEBBEN EEN GEZELLIGE CLUB,
MAAR HET IS DENK IK GOED
OM ZAKEN PERIODIEK TEGEN
HET LICHT TE HOUDEN EN TE
EVALUEREN
Er is genoeg te doen, maar bij dit alles hebben we onze leden nodig. Er is een bestuur,
maar voor de organisatie van evenementen, belangenbehartiging, gezamenlijke
inkoopacties voor onderdelen etc. is uw
input noodzakelijk. Voor meer contactmomenten tussen bestuur / EC en de leden,
willen we in de loop van dit jaar starten met
Cars & Coffee meetings. Informeel bijeen
komen voor de gezelligheid en om ideeën
uit te wisselen. Hiermee hopen we op meer
interactie met de leden en daardoor beter
en sneller op wensen in te kunnen spelen.
Hou uw email in de gaten!
Mij rest u een geweldig rijseizoen toe te
wensen met trips als Le Mans Classic, de
Champagnetrip en de andere evenementen.
Lekker rijden, daar zijn onze Porsche’s nu
eenmaal voor gemaakt. Ik hoop u te zien!
Hessel Roukema
Voorzitter
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uiteraard (beeld)materiaal van de in april
gereden Paasrit. Na de hartelijke ontvangst
in Oldtimerwereld in Amersfoort werd onze
oud-voorzitter Erik-Jan Huiberts uitgebreid
in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn
langjarige inzet voor de club. De door Fons
Wijnberg en Guus Blom uitgezette rit voerde
ons vervolgens langs verschillende mooie
plekjes op de Veluwe, afgewisseld met het
nodige culinaire vertier. De ogenschijnlijk
eenvoudige vragen onderweg bleken naderhand bij de uitslag vol te zitten met dubbele
bodems en valkuilen. Hilrisch!
Porsche museum

Eind mei werd door een ﬂinke
groep clubleden een bezoek
gebracht aan de Porsche fabriek in
Zuffenhausen en het naastgelegen
museum. Door de ellenlange files
hier in Nederland en het drukkend
warme weer met zeer felle regenen onweersbuien in Duitsland,
werd de heenreis voor een aantal
leden al een avontuur op zich. De
voorzitter vertelde in de vroege
ochtend te zijn ingestapt maar
arriveerde pas bij negen uur ’s
avonds in ’t hotel. Niet meer
helemaal okselfris zullen we maar
zeggen… Verderop in deze uitgave
treft u een uitgebreid verslag aan
van dit overigens zeer succesvolle
evenement.

De bijgaande foto hoort natuurlijk bij deze
inleiding. Op de dag van vertrek zaterdagmorgen vroeg glipte ik met de 911 de
parkeerkelder van ’t hotel uit. Op het vlakbij
gelegen compleet verlaten museumplein
kon ik snel wat plaatjes schieten, met het
imposante gebouw op de achtergrond. Een
meer toepasselijke setting voor ’n fotoshoot
kan je je als Porsche liefhebber eigenlijk
niet wensen.
De tentoonstelling in het schitterende museum stond voor een deel in het
teken van de Porsche’s terugkeer op Le
Mans in de koningsklasse, de LMP1. Zo’n
beetje alle auto’s waarmee Porsche haar
16 totaaloverwinningen – nog steeds een
record – op ’t Circuit de la Sarthe behaalde, stonden tentoongesteld. Daarbij
ook de 919 Hybrid, het hightech kanon
waarmee men in 2014 een gooi naar ’t
kampioenschap doet. Met het Le Mans
weekend net achter de rug, weten we dat
de Porsches het dit jaar niet haalden,
hoewel men een tijd lang op koppositie
lag. Porsche kennende, zal men in 2015
ongetwijfeld een nieuwe poging doen.
Het lukte per slot van rekening eind jaren
’60 – begin jaren ’70 met de 917’s ook
niet in één keer…
Goed, nu snel over naar dit tweede clubmagazine voor 2014. Naast de vaste rubrieken
en een verslag van het fabrieksbezoek is er

PORSCHE KENNENDE, ZAL MEN
IN 2015 ONGETWIJFELD EEN
NIEUWE POGING DOEN.
Hakse Straatsma heeft dit keer een uitgebreid stuk gewijd aan de Porsche 911 en 912
Targa modellen. Met het oog op de onlangs
geïntroduceerde Porsche 991 Targa een bijzonder actueel onderwerp. Ook Albert Vos
houdt de laatste ontwikkelingen nauwgezet
in het oog en borduurt in deze uitgave voort
op zijn eerdere artikelen over de waardeontwikkeling van onze auto’s. Wellicht slaat
u na lezing het laatste taxatierapport van
uw auto er toch nog even op na. Ik deed dat
in elk geval wel en Albert komt binnenkort
dan ook langs voor een kop koffie en een
hertaxatie…
In de rubriek “Even voorstellen” vertelt
Christiaan Vingerling over zijn liefde voor
Porsches. De professionele foto’s bij het
artikel zijn van de hand van Christiaan’s
broer Joël Vingerling, die onder die naam
een fotostudio runt in Ermelo.
Ik kijk alweer reikhalzend uit naar het Le
Mans Classic evenement begin juli, wellicht
treffen we elkaar daar!
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

COLOFON
VOORZITTER / WEBMASTER
Hessel Roukema
Tel: 036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

Le Mans Classic Fr
België-Nederland rit
met Porscheclub België en
de 356 Club B

4 t/m 6 juli
zondag 13 juli

8 t/m 10 augustus

16 en 17 augustus

Autotron Fest NL

6 en 7 september

Herfstrit NL
Technische dag NL

Tel: 0180 - 62 33 44

penningmeester@klassieke911912.nl

Verrassingsrit B

Champagne reis Fr

21 en 22 juni

PENNINGMEESTER
Marco Leijten
1 t/m 3 augustus

12 t/m 14 september
zondag 12 oktober
november

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
Tel: 046 - 474 10 63

zondag 10 augustus

tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Jan en Gerda Blok zondag 5 oktober
Noordkade 147B, 2741 EW Waddinxveen
Tel: 0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl

REDACTIE
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen

EXTERNE evenementen

Tel: 033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff

Concours d’Elegance ‘t Loo NL
Classic Days am Schloss Dyck Dld
AVD Oldtimer-Grand-Prix
Nürburgring Dld
Paddock Porsche en
Nationaal Oldtimerfestival NL
Nationale Clubrally (PON) NL

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
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Terwijl ik dit schrijf, zullen zo’n
vijfhonderd kilometer verderop
de meeste deelnemers aan het
fabrieksbezoek in Zuffenhausen zo
langzamerhand het hotel zijn ‘binnengedruppeld’. Morgen staat de
deelnemers een rondleiding door de
fabriek en het schitterende museum
te wachten met aansluitend in de
avond een door Porsche aangeboden diner. Ik moest helaas afzeggen
vanwege te drukke werkzaamheden, maar probeer er de volgende
keer, met velen van u, toch weer
bij te zijn. Wellicht dan met een
Targa, want m’n trouwe 2.4S coupe
heb ik na zo’n 13 jaar veel rijplezier
verkocht.
Samen met het bestuur zijn wij als EC
(Gerard, Dick en ondergetekende) erg
benieuwd naar de uitkomsten van de
clubevaluatie. En dan met name naar uw
mening over de huidige ritten en bijeenkomsten en uw eventuele ideeën over
nieuwe evenementen. Als we als EC terugkijken op de afgelopen 4 jaar, dan starten
en eindigen we elk seizoen telkens met
een aantal terugkerende evenementen.
Ieder clubjaar begint met een nieuwjaarsreceptie (waarvoor we telkens een ‘meer
uitnodigende’ locatie trachten te kiezen),
aansluitend de SWAP meeting samen met
de Porsche 356 club en vervolgens de traditionele Paasrit, de eerste eendaagse rit
van elk clubseizoen. Het jaar wordt afgesloten met de herfstrit en een technische
dag. Verder hebben we om de twee jaar
het fabrieksbezoek en Le Mans Classic.
Van mei tot en met september worden er
naast de eendaagse ritten steeds vaker

meerdaagse ritten georganiseerd, waarbij
opvalt dat deze ritten relatief snel volgeboekt zijn. Wellicht een teken dat dit soort
evenementen meer gelegenheid bieden
voor gezelligheid en het ‘clubgevoel’, waarbij opvalt dat het vooral de vaste kern is die
hieraan meedoet. Het kan zo maar zijn dat
een één- of meerdaags (sportief) evenement, waarbij techniek en/of rijvaardigheid
centraal staan, een heel andere groep
leden zal aanspreken! We hopen in ieder
geval dat de uitkomsten van de evaluatie
ons zal helpen om meer evenementen voor
een ‘breder publiek’ te realiseren.
Voor dit jaar houden we ons voorlopig aan
de evenementen die op de kalender staan.
In de eerste technische clubmeeting op 5
april hebben Peter en Albert een aantal
(aspirant)leden laten kennisnemen van
de belangrijkste (technische) aspecten in
de zoektocht naar een passende Porsche
911 of 912. Met een 35-tal Porsches – wat
er iets meer waren dan in 2013 – werd de
door Guus Blom en Fons Wijnberg georganiseerde Paasrit verreden.

ben zich op dit moment al diverse leden
aangemeld. Met zo’n avondvoorstelling in
een steengroeve denken we weer eens wat
anders te brengen, hetgeen hopelijk ook
leden die we niet (of weinig) zien enthousiast maakt. Waar we tot slot nog extra
aandacht aan gaan geven is de geplande
herfstrit in Friesland / Groningen later dit
jaar. Vorig jaar stond er ook een rit naar
het Noorden gepland, maar die ging toen
helaas niet door vanwege te weinig animo.
Afgezien van het toen geboden programma
is het mogelijk de lange rit naar het ”verre”
noorden die voor de onvoldoende opkomst
zorgde. Er ligt dus nog een flinke uitdaging
voor de organisatoren Bert en Klaas om
samen met ons een programma neer te
zetten dat gelijk de andere herfstritten wel
voldoende leden zal trekken. Wij hebben er
in elk geval veel zin in.
Begin juli zitten we met de EC weer bij
elkaar om ook alvast te brainstormen over
de kalender voor 2015. Onze doelstelling
daarbij zal zijn: evenementen voor (nog
meer) leden...door de leden!
Dus wilt u ons helpen met een mooie rit...
HEEL GRAAG!! Laat het ons weten via
ec@klassieke911912.nl.

WIJ ZIJN MET NAME BENIEUWD
NAAR UW MENING OVER DE HUIDIGE RITTEN EN BIJEENKOMSTEN
EN UW EVENTUELE IDEEËN OVER
NIEUWE EVENEMENTEN.
Elders in dit magazine treft u een (foto)
verslag van deze rit aan. Ten tijde van het
verschijnen van dit blad heeft u de uitnodiging voor de BNL (België-Nederland) rit al
in huis. Deze door de Porsche Club België
en de Porsche 356 Club samengestelde rit
trekt waarschijnlijk tegen de 200 (!) deelnemers. De rit start met een ontbijt bij het
nieuwe Porsche-Centrum Antwerpen en
eindigt met een buffet in Oisterwijk. Voor
de Verrassingsrit die daarna volgt, heb-

Bernie Westhoff
Evenementencommissie
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CLUBLID CHRISTIAAN VINGERLING
FACTSHEET
Naam				
Leeftijd			
Stad 				
Beroep 			
Burgerlijke 		
staat				
Auto 				
Kleur 				

Christiaan Vingerling
33 jaar
Geldermalsen
Advocaat
Gehuwd met Mariska,
kinderen: Chad en Jacks
911T uit 1968
Geel
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De Porsche liefde van Christiaan Vingerling
Inmiddels ben ik enige tijd lid van ‘onze’ club.
Ik heb – spijtig genoeg – nog niet kunnen
deelnemen aan heel veel uitjes. Maar ik kan
al wel zeggen dat ik me thuis voel tussen de
medeliefhebbers van oude Porsches. Onze
penningmeester Marco Leijten heeft mij gevraagd iets over mezelf en – naar ik vermoed
in het bijzonder – mijn Porsche liefhebberij te
vertellen. Dit lijkt mij een aangewezen manier
om jullie beter met mij kennis te laten maken.
En voor zover ik jullie nog niet heb ontmoet,
hoop ik jullie in de nabije toekomst uiteraard
ook beter te leren kennen.
De introductie over mijzelf zal ik kort houden, want ik
kan mij zo voorstellen dat jullie liever over mijn Porsches
lezen. Zelf ben ik 33 jaar oud. In Utrecht heb ik een advocatenkantoor. Mijn dagelijkse werkzaamheden hebben
derhalve weinig van doen met Porsches, afgezien van de
incidentele rechtszaak voor vrienden / kennissen over de
aangeschafte kat in de zak met een Porsche logo erop. We
wonen in de Rivierenstreek, waar de wegen nog wat rustiger en goeddeels drempelloos zijn. Het grootste voordeel
van hier wonen, is echter dat ik een loods in mijn tuin heb.
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Daardoor kom ik, ondanks mijn drukke baan, toch nog toe
aan mijn hobby: oldtimers, met een voorkeur voor Porsches.
Al mijn hele leven ben ik gek van auto’s. Toen ik tiener was,
kocht ik regelmatig Oldtimercatalogussen. Ik verbaasde me
over de lage prijzen van bijvoorbeeld Porsches. Voor de 66’er
911S werd in 1996 een prijs genoemd van 18.000 gulden (in
staat A). Ik dacht, dat is te doen als ik later groot ben. Toen ik
rechten studeerde bekoelde de autoliefde enigszins, waarschijnlijk voortkomende uit een totaal gebrek aan financiële
middelen. Toen ik eenmaal als advocaat aan de slag ging,
sloeg de autoliefde wederom toe. De oldtimercatalogussen
van weleer werden weer uit de kast gehaald.
Mijn eerste oldtimer is de onlangs door mijzelf gerestaureerde ‘65’er Mustang. Toen ik de Mustang net had, reed ik
er erg veel mee. De liefde voor oude auto’s was niet meer
te remmen. Ik bedacht mij dat ik er nog een Porsche 356 bij
moest hebben. Nog immer ben ik gek van het uiterst sympathieke lijnenspel van de 356. Ik geloof dat het in 2008 was
dat ik op de beurs in Maastricht in keigave 356 te koop zag.
De auto werd echter onder mijn neus verkocht.
Met de verkoper van de 356, ik weet niet of ik zijn naam mag
noemen, maar als hij dit leest zal hij gepikeerd zijn als ik dat
niet doe, Olav Gelissen van Speedservice, heb ik contact gehouden. Hij vroeg mij waarom ik naar een 356 keek en niet
naar een oude 911. Op dat moment had ik nog helemaal niet
aan een klassieke 911 gedacht. Mijn zinnen had ik op een
356 gezet. Door de gesprekken met Olav begon ik wel meer
open te staan voor een klassieke 911. Olav dacht dat een 911
meer zou aansluiten bij mijn wensen. Ik zocht namelijk een
wat sportievere oldtimer.
Op een zaterdag in het voorjaar van 2008 heb ik, bij verschillende aanbieders, zowel een 356 als een vroege 911 test
gereden. De testrit in de 356 viel mij erg tegen. Het deed mij
denken aan de kever waarin ik ooit een testrit had gemaakt
(hopelijk stoot ik op dit moment niemand tegen de schenen).
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Op de champagne gele 911T uit ’68, een SWB, was ik echter
op slag verliefd. Niet alleen was de rijervaring onvergelijkbaar met de 356, de auto was en is, al zeg ik het zelf, een
plaatje! Ik heb de SWB nog dezelfde dag gekocht.
Na de aanschaf van de SWB begon voor mij het Porsche
avontuur / de ware Porsche liefde. Al heel snel ben ik met
mijn Porsche gaan deelnemen aan rally’s en trackdays. Het
is gewoon een genot om hard te rijden met mijn SWB. De
auto is super lichtvoetig, speels en er mee sturen is ongekend plezierig. Door de tijd heen ben ik de Porsche wel gaan
upgraden, met het oog op het sportieve gebruik. De carburateurs waren aan revisie toe, maar ik wilde eigenlijk ook
meer vermogen. Eind 2009 heb ik Olav derhalve de opdracht
gegeven er een 3.2 blok in te lepelen (het oude blok heb ik
wel bewaard). Tegelijkertijd is het onderstel en de remmerei
aangepast (ook 3.2). Later zijn er nog originele recaro’s en
retro racegordels in de auto gekomen.
Inmiddels is mijn SWB een echte hot rod, sleeper of hoe
je het ook wilt noemen. Hij heeft de klassieke uitstraling,
waar ik zo van hou, maar presteert als een tamelijk moderne Porsche. Op trackdays heb ik menig 996 / 997 rijder

NOG IMMER BEN IK GEK VAN
HET UITERST SYMPATHIEKE
LIJNENSPEL VAN DE 356
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INMIDDELS IS MIJN SWB EEN
ECHTE HOT ROD, SLEEPER OF
HOE JE HET OOK WILT NOEMEN.
HIJ HEEFT DE KLASSIEKE
UITSTRALING, WAAR IK ZO VAN
HOU, MAAR PRESTEERT ALS EEN
TAMELIJK MODERNE PORSCHE

bij het uitacceleren van de bochten achter mij kunnen laten.
Het feit dat ik de originele bak met korte overbrengingen
heb behouden zal, in combinatie met een setje slicks, beslist
geholpen hebben. De auto gaat ook niet harder dan zo’n 200
km/u. Toch vond ik het tikje zonde (worden), om zoveel met
de SWB op het circuit te rijden. Daarnaast wilde ik de auto
niet verder modificeren. Een rolkooi bijvoorbeeld was taboe.
Er moest derhalve een circuitauto komen, uiteraard een
Porsche.
Inmiddels rijd ik al – puur voor de fun - enige jaren met
mijn circuitauto, een 74’er 911 RSR reproductie, op de
Europese circuits. Over deze auto zal ik nu niet verder
uitweiden. Mocht in de toekomst de leeftijdgrens van ‘onze’
club worden aangepast, dan kan ik altijd nog, indien daar
belangstelling voor is, een stukje schrijven over de wording
en het gebruik van de 911 RSR. Dat is namelijk ook weer
een verhaal op zich. In ieder geval heeft mijn SWB nu ietwat
meer rust, al krijgt hij op de openbare weg nog immer de
sporen. Het is en blijft immers een Porsche!
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staat mijn Porsche
bij Olav, waar de auto wordt klaargemaakt voor Classic Le
Mans. Kleppen stellen, verse olie erin en een paar andere
kleine werkzaamheden. Veel meer heeft mijn vertrouwde
SWB niet nodig! Ik kijk er naar uit om met een aantal van
jullie af te reizen naar Le Mans, in onze klassieke 911’jes.
Tot ziens!
Christiaan Vingerling

Fotografie: Fotostudio Joël Vingerling Ermelo
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VEILINGRECORDS EN
DE WAARDEBEPALING
VAN DE KLASSIEKE
PORSCHE 911 & 912
Elk jaar na de Duitse beurs
voor klassieke automobielen
Techno Classica in Essen
worden taxateurs van klassieke
automobielen steevast door hun
relaties benaderd met de vraag:
“Ik kom net terug uit Essen en
volgens mij is mijn auto gezien
de daar gehanteerde veilingen vraagprijzen meer waard dan
in het huidige taxatierapport
beschreven staat, is het niet
tijd voor een hertaxatie?”.
Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is een taxatierapport drie jaar
geldig en ja, in de afgelopen jaren zijn de
gemiddelde vraagprijzen voor klassieke
Porsches 911 en 912 aantoonbaar gestegen. Van de taxateurs wordt verwacht dat
zij op de hoogte blijven van deze prijsontwikkelingen en inderdaad is het voor
sommige types eigenlijk niet verantwoord
om een taxatierapport drie jaar geldig te
laten zijn. Het probleem echter is dat een
topopbrengst voor een specifieke Porsche
op een Amerikaanse veiling zoals laatst
de 911S van Steve McQueen niet maatgevend is voor een algemene waardestijging
van dit type auto.

Er moet sprake zijn van een duidelijk
waarneembare opwaartse trend in de
waardestijging van een bepaald type auto.
Onder andere het Duitse Classic Data
houdt dit nauwkeurig bij, in hun geval aan
de hand van een nauwkeurige analyse
van 22.000 stuks jaarlijks geregistreerde taxatierapporten. Elk jaar wordt een
overzicht gepubliceerd met daarin de
gemiddelde taxatiewaarden, waarbij wel
rekening moet worden gehouden met
uitschieters naar boven en naar beneden.
De afgebeelde tabel geeft de actuele
waarde weer van onze klassieke Porsches 911 en 912 per 1 januari 2014.
De waardebepaling is onderverdeeld in 5
condities of categorieën. Hiernaast een
beknopte toelichting hierop.
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CONDITIE 1 [A]
Smetteloze toestand zonder imperfecties
in technisch en optisch opzicht. Originele
auto met een volledig gedocumenteerde
historie. Museum exemplaren of originele
nieuwstaat. Zeer zeldzaam.

CONDITIE 2 [B]
Zeer goede technische en optische conditie
met slechts zeer lichte gebruikssporen. In
originele conditie of vakkundig gerestaureerd en voorzien van volledige historie.
Geen ontbrekende of niet originele onderdelen

CONDITIE 3 [C]
Gebruikt met aanvaardbaar patina of
gebruikssporen. Kleine onvolkomenheden
maar wel direct inzetbaar. Geen ernstige
corrosie en geen directe werkzaamheden
vereist. Een gebruiksklare auto.

CONDITIE 4 [D]
Aangeslagen door de tijd en beperkt inzetbaar. Er moet direct aan gewerkt worden
en er zijn tot middelzware doorroestringen
aanwezig. Kleine onderdelen kunnen weg
of defect zijn en er zijn vaak al deelrestauraties uitgevoerd. Alles is wel nog te
repareren of restaureren.

CONDITIE 5 [E]
Een restauratieproject en niet inzetbaar of
slecht gerestaureerd. Een project dat niet
compleet is maar wel de moeite waard om
te restaureren.
Op dit ogenblik zie je dat op Amerikaanse veilingen originele ongerestaureerde
auto`s met enige patina en gebruikssporen een hogere opbrengst genereren dan
een perfect gerestaureerd vergelijkbaar
exemplaar. Ook dit is weer een trend en
ja inderdaad: een auto kan maar één keer
echt origineel zijn.
Albert Vos

ZOALS LAATST DE 911S VAN STEVE MCQUEEN NIET
MAATGEVEND IS VOOR EEN ALGEMENE WAARDESTIJGING
VAN DIT TYPE AUTO
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Iedere automobilist kent ‘m wel: de groene kaart. Het is een document dat door uw
autoverzekeraar jaarlijks wordt afgegeven tezamen met de polis en factuur. Met de
groene kaart kan eenvoudig worden aangetoond dat een motorrijtuigtuig, zoals uw auto of
motor, tegen minimaal wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. De officiële term voor de
groene kaart is ‘Internationaal Verzekeringsbewijs’ (IVB).
Sommige mensen denken dat het verplicht is de
groene kaart mee te nemen in de auto. Dit is echter al
lang niet meer het geval. Tot 1972 was de groene kaart
in de meeste Europese landen een verplicht document.
Later werd deze verplichting in de hele Europese
Unie afgeschaft. Bij gekentekende motorrijtuigen
kan de politie binnen de Europese Unie immers op
eenvoudige wijze bij de centrale registers, zoals de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), controleren
of een motorrijtuig verzekerd is. Tegenwoordig is
de plicht op de groene kaart afgeschaft
in alle landen die zijn toegetreden
tot de zogenaamde Multilaterale
Garantie Overeenkomst (MGO).
Bij de MGO zijn alle EU lidstaten
alsmede o.a. Noorwegen,
Kroatië, Zwitserland, IJsland
en Servië aangesloten. België
is een uitzondering. In België
is het IVB wel een verplicht
boorddocument.
Veel Nederlanders trekken er
jaarlijks op uit met hun caravan,
vouwwagen of aanhangwagen om te
genieten van hun welverdiende vakantie. In
Nederland en in alle landen die op de groene kaart
staan, zijn aangekoppelde caravans en aanhangers
standaard meeverzekerd op de W.A. autoverzekering
(dus alleen voor schades aan anderen toegebracht).
Op de groene kaart ziet u dan de code AF staan. In de
meeste landen is dat voldoende, maar o.a. in Duitsland,
Polen en Spanje is een W.A.-dekking (aparte groene
kaart) verplicht wanneer uw caravan of aanhanger
zwaarder is dan 750 kg (leeggewicht + laadvermogen)
en dus ook een eigen kenteken heeft. Dit geldt ook als
u door deze landen heen rijdt. Een groene kaart voor
uw caravan vraagt u aan bij uw tussenpersoon of (auto)
verzekeraar. Vaak is dit heel eenvoudig. Een telefoontje
of e-mail is vaak al voldoende.
Ook bij het zelf over de weg invoeren of uitvoeren
van een auto is een W.A.-verzekering verplicht. Het

Groene kaarten Registratie Bureau (GRB) verstrekt zo’n
verzekering inclusief groene kaart bij het exporteren.
U kunt, zolang u nog zelf de eigenaar bent, ook de
bestaande verzekering door laten lopen. Let er wel
op dat u uw verzekeraar informeert d.m.v. een kopie
van de uitvoerverklaring die u van de RDW krijgt dat
de verzekering moet worden beëindigd of geschorst.
Sommige verzekeraars/ tussenpersonen (waaronder de
KNAC) verstrekken ook verzekeringen inclusief groene
kaart bij het importeren.
Op de groene kaart staat aangegeven in welke landen
de autoverzekering dekking biedt, daarnaast wordt de
geldigheidsduur van de verzekering op de groene kaart
vermeld. En ook de te bellen telefoonnummers in geval
van bijvoorbeeld ruitschade of een ongeval. De kaart
ziet er overal in Europa hetzelfde uit en is dus ook voor
fanatieke buitenlandse dienstkloppers herkenbaar.
Het is dus wel verstandig de groene kaart altijd mee te
nemen. KNAC-leden met een internationaal-, classic
car-, of pluspakket kunnen bij schade in het buitenland
ook altijd het nummer van de KNAC Breakdownservice
(achterop de KNAC lidmaatschapspas) bellen. Deze
pakketten bieden, naast pechhulp, ook dekking bij
ongeval in het buitenland. De dekking is vaak beter
dan die van de autoverzekeraar. Bijvoorbeeld recht op
een vervangende auto en repatriëring als blijkt dat de
auto niet binnen na 48 uur kan worden hersteld i.p.v. de
gangbare 4 werkdagen bij autoverzekeraars.
Kees de Regt

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland is sinds dit jaar lid
van de KNAC, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. We geven
daarom graag ruimte aan de KNAC voor een periodieke column in ons
magazine, die voor onze leden interessant kan zijn. Informatie over de
KNAC vind u op www.KNAC.nl.
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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

02-12-13 16:56

18

FABRIEKS- EN MUSEUMBEZOEK

FABRIEKS- EN
MUSEUMBEZOEK
Donderdagmorgen 22 mei jl. even na acht uur vertrek
ik van huis richting Porsche Service Centrum Limburg
in Beek, vlakbij Maastricht – Aachen Airport. We hebben met een aantal leden afgesproken daar rond half
elf te verzamelen, om vervolgens na een kop koffie en
even rondkijken – onder meer de zonet geïntroduceerde Porsche 991 Targa is er te zien – stipt om elf uur
gezamenlijk te vertrekken. Het is mooi weer, maar wel
al wat drukkend warm. Het lijkt erop dat het later op
de dag zomaar zou kunnen gaan onweren.
De voorzitter heeft een mooie route door België, Luxemburg en
Duitsland voor ons uitgezet. Een afwisselende rit over autosnelwegen
en heuvelachtige landwegen, door mooie natuur en authentieke
dorpjes. Totale afstand ongeveer 480 kilometer en een verwachte
netto reistijd van vijfeneenhalf uur. Helaas liep het die dag allemaal
net even anders…
Na een uurtje rijden passeer ik Den Bosch en vlak daarna gaat het
mis. Op de A2 kom ik in een enorme file terecht. De weg is even
verderop afgesloten vanwege een ernstig ongeval en alle verkeer naar
het zuiden staat muurvast. Geluk bij ongeluk sta ik niet zover voor de
afslag Boxtel Noord stil en slaag ik erin – deels via de vluchtstrook
(excuus) – de afrit te bereiken en m’n weg binnendoor via Boxtel,
Oisterwijk en de A58 te vervolgen. Evengoed komt ik pas om kwart
over elf bij PSC Limburg aan en hoor ik van de allervriendelijkste
medewerkers daar dat een deel van de groep net is vertrokken. Een
belletje naar onze voorzitter leert dat ook hij en nog een aantal auto’s
nog vast staan of hebben gestaan in de file op de A2, maar dat ze over
‘n uurtje bij PSC Limburg hopen te zijn. Enfin, voordat iedereen er was
en klaar voor vertrek, sloeg de klok één uur. Om een lang verhaal kort
te maken: ik weet nu nog hoe de (uitstekende) koffie bij PSC Limburg
smaakt en kan elk detail van de dakconstructie van een 991 Targa zo’n
beetje uittekenen.
Met een behoorlijke vertraging zijn we dan eindelijk op weg richting ’t
zuiden. Het roadbook van Hessel ligt opengeslagen op m’n schoot. Het
eerste deel gaat goed en rijden we samen op maar helaas verlies ik in
de buurt van Luik op de E42 het groepje uit het oog. Als de instructies
me even verderop van de autosnelweg leiden, begint het feest. Een
onverwachte wegafzetting bij een rotonde gooit behoorlijk roet in het
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eten, want de aangegeven omleiding (détour) stuurt me letterlijk het
bos in. Na ruim drie kwartier rondrijden over mooie stuurweggetjes
door een schitterende omgeving (dat dan weer wel) kom ik weer uit
bij de rotonde waar de omleiding begon! Belgische logica denk ik. Ik
besluit terug te rijden naar de autosnelweg en onderneem verderop
een tweede poging om de landelijke route volgens het roadbook op te
pikken. Ook hier raak ik na verloop van tijd het spoor bijster en kom
ik tot de ontdekking dat de tijd niet bepaald heeft stilgestaan. Daarbij
heeft het aanvankelijk zonnige weer plaats gemaakt voor steeds meer
dreigende donkere wolken, dus ik neem een resoluut besluit: zo snel
mogelijk naar Zuffenhausen nu. De dichtstbijzijnde autosnelweg is
gelukkig snel gevonden en na ’n paar uur stevig gasgeven, kom ik
even na vijven in ’t hotel aan. In de parkeergarage staan al een flink
aantal auto’s van clubleden geparkeerd. Na te zijn ingecheckt, ga ik
gelijk op pad voor m’n dagelijkse rondje hardlopen, even de benen
losgooien na zo’n lange dag in de auto. Als ik terugkeer in het hotel,
gaan de hemelsluizen vol open. Net op tijd binnen dus.
Later op de avond druppelen m’n “tochtgenoten” binnen. Onderweg
heeft men nog wat meer oponthoud gehad dan ik en heeft men
het grootste gedeelte van de rit in de stromende regen gereden.
Iedereen is wel aan een opfrisser toe na zo’n lange vermoeiende
dag en na een goede maaltijd in het restaurant, gaan de meesten er
dan ook op tijd in.

JE KOMT OGEN (EN TIJD) TEKORT OM HET
SCHITTERENDE GEBOUW EN DE ONGEVEER 80
AUTO’S MET BIJBEHORENDE OBJECTEN EN ANDER
MATERIAAL DIE ERIN STAAN OPGESTELD, TE
BEWONDEREN
Op vrijdagmorgen is het na ’t ontbijt op tijd verzamelen in de
lobby van het hotel, om daarna gezamenlijk te voet te vertrekken
naar het vlakbij gelegen museum. Het imposante gebouw aan de
Porscheplatz recht tegenover de fabriek domineert het straatbeeld
al van verre.
Op het plein voor (onder) het museum staan een drietal Porsche
356’s van ’t museum opgesteld, net terug van deelname aan de
Mille Miglia. Het cultureel erfgoed van Porsche wordt door de
fabriek (gelukkig) veelvuldig op allerlei evenementen ingezet.
Eenmaal binnen worden we na een hartelijk welkom door Benjamin
Marjanac van Porsche Classic Clubs in twee groepen verdeeld en
beginnen we met een begeleide tour door het museum.
Je komt ogen (en tijd) tekort om het schitterende gebouw en de
ongeveer 80 auto’s met bijbehorende objecten en ander materiaal
die erin staan opgesteld, te bewonderen. Hier kan je makkelijk
één of twee dagen voor uittrekken. En dan te bedenken dat
dit slechts een kwart (of minder) is van de steeds wisselende
museumcollectie! Met het oog op de terugkeer van Porsche op Le
Mans deze zomer is hieraan een speciale tentoonstelling geweid.
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Veel van de auto’s waarmee Porsche in het verleden op
dit circuit successen en zeges behaalde, staan opgesteld.
Dit dan inclusief de 919 Hybrid, het allernieuwste
wapen waarmee Porsche straks in juni de 17e overall
overwinning hoopt binnen te slepen. De tijd zal leren of
Porsche inderdaad in staat is om onder meer Audi op Le
Mans te verslaan.
Na alle opgedane indrukken volgt rond de middag een
gezamenlijke uitgebreide lunch in het museumrestaurant
waarna de groep opnieuw wordt opgesplitst voor het
aansluitende fabrieksbezoek. Ik was hier al een paar keer
eerder geweest, maar vanwege de uiterst succesvolle
verkopen lijkt de fabriek nu bijna uit haar voegen te
barsten. Alle hoeken en gaten van het terrein en de
gebouwen worden benut en waar mogelijk wordt op het
terrein productiecapaciteit in- of bijgebouwd. Omdat
uitbreiding buiten de huidige contouren niet of nauwelijks
mogelijk is – de fabriek ligt zo’n beetje middenin een
woongebied – is men continue op zoek naar een zo
efficiënt mogelijk ruimtegebruik. Daarbij hebben een
aantal van de oorspronkelijke gebouwen uit de eerste
helft van de vorige eeuw inmiddels een industriële
monumentenstatus gekregen, waardoor men hier niet
zomaar mee aan de slag kan.
Opslag van onderdelen vindt sowieso niet plaats, alles
wordt voortdurend “just in time” aangevoerd, direct naar
de betreffende assemblagelijn getransporteerd en op de
dan langskomende auto gemonteerd. Opvallend is wel dat
overal op het terrein lukraak – althans voor het oog – net
geproduceerde auto’s staan opgesteld. Zo’n beetje van:
“ehhhh tja, zet die en die auto’s zolang maar even daar
neer, dan kijken we straks wel even wat we met de rest

VANWEGE DE UITERST SUCCESVOLLE
VERKOPEN LIJKT DE FABRIEK NU BIJNA
UIT HAAR VOEGEN TE BARSTEN
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doen….”. Aangezien men enkele honderden auto’s per dag
produceert, zal het vermoedelijk wel niet zo gaan, maar
het lijkt er wel ’n beetje op. Overigens produceert Porsche
het leeuwendeel van haar auto’s in de fabriek in Leipzig,
want daar rollen de Panamera, Cayenne en onlangs
geïntroduceerde Macan van de band. En ook de Boxter en
Cayman worden sinds enkele jaren elders geproduceerd,
namelijk in Osnabrück. Naar zeggen beschikt men op die
locaties over aanzienlijk meer ruimte.
Van de rondleiding over de terreinen en door – althans
een deel van – de fabriek mochten geen foto’s worden
gemaakt, dus ik kan de lezers helaas niets laten zien
van het toch wel zeer indrukwekkende productieproces
van de moderne Porsches. Op de lopende band worden
de 991’s coupés, cabriolets en Targa’s kriskras door
elkaar geassembleerd. Elke auto wordt helemaal op
klantspecificatie gebouwd en naast de verschillende
carrosserievormen is het aantal onderlinge variaties
(kleuren, bekledingsstoffen, opties enz. enz.)
eenvoudigweg duizelingwekkend. Het proces is uiteraard
vergaand geautomatiseerd, maar je ziet dat er ook wel
het nodige denk- en improviseerwerk van de individuele
medewerkers wordt gevraagd. Ook zie je specialisten
die met bepaalde taken zijn belast, bijvoorbeeld met de
montage van ’t complexe dak van de nieuwe Targa.
Na de rondleiding door en langs een deel van de
assemblage volgt een bezoek aan de motorenbouw.
Dit proces is ten opzichte van m’n bezoek een aantal
jaren terug inmiddels behoorlijk aangepast. Waar
iedere medewerker voorheen als het ware zijn “eigen”
motor opbouwde, gebeurt dit nu veel meer volgens een
lopende band principe waarbij iedereen telkens dezelfde
componenten of handelingen aan het geheel toevoegt.
Kennelijk is dit toch een efficiëntere – maar voor m’n
gevoel voor de werknemers niet bepaald leukere – manier
van produceren.
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Aan het eind van de middag wordt het gezamenlijke
fabrieks- en museumbezoek afgerond en is iedereen ’n
paar uurtjes in de gelegenheid wat voor zichzelf te doen.
In de museumshop worden dan ook de nodige euro’s
uitgegeven… Aan het begin van de avond verzamelen
we ons om met de bus naar het centrum van Stuttgart
te vertrekken, waar ons door Porsche in de catacomben
van een authentieke “Stüberl” een uitgebreid diner wordt
aangeboden. Het wordt een heel gezellige avond zoals
dat heet.
Op zaterdagmorgen is het na het ontbijt afscheid nemen
van een deel van de groep, want niet iedereen gaat
op de terugreis naar Nederland nog even een kijkje
nemen in Motorworld (voorheen Meilenwerk Stuttgart)
in Böblingen. De clubleden die dat wel doen, worden
al onderweg daar naartoe getrakteerd op een enorme
aanhoudende plensbui, die het omliggende terrein van
het Motorworld complex in no time blank zet. Gelukkig
speelt zich het grootste deel van het gebeuren binnen af,
maar ook buiten is er het nodige te zien en te doen. Niet
in de laatste plaats omdat juist vandaag hier het jaarlijkse
“PFF Porsche Magazin und Forum” plaats vindt. Porsches
zover het oog reikt zullen we maar zeggen. Heel veel
nieuw en snel spul, maar ook wel wat interessant ouder
materiaal, waaronder een 911 in woestijnrally outfit. Niet
precies uit onze periode en mogelijk ook niet helemaal
origineel (?), maar wel een lekker ruig ding. Maakte flink
wat kabaal ook.
Al met al vormt ’t bezoek een leuke afsluiting van een
mooi evenement. De thuisreis verloopt verder zonder
bijzonderheden, waardoor kan worden teruggekeken op
een bijzonder geslaagd Porsche weekend.
Marc Bezem

HET PROCES IS
UITERAARD VERGAAND
GEAUTOMATISEERD
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Na bijna 20 jaar is de originele Porsche 911 Targa met de vaste
rolbeugel en de roestvrij stalen afdekking weer terug. Een goede
gelegenheid om eens terug te blikken op de ontstaansgeschiedenis
van de oer Targa.
Vaak wordt aangegeven dat Porsche bang was voor een cabrioverbod door de verscherpte
veiligheidseisen in de USA in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Porsche lost dit op
door de constructie van een open auto met een vaste rolbeugel; volgens Porsche de
eerste “Sicherheitscabrio” ter wereld. In de eerste folders prijst Porsche de beugel
van de Porsche de Targa dan ook aan met “Der Sicherheitsbügel stellt einen echten
Schutzschild für die Fahrgäste dar”. De vraag is echter of de constructie van de Targa
beugel werd ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen of was het misschien de enige
manier om een open 911/912 te construeren die voldoende stijf was?
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Voorgeschiedenis
De eigenlijke ontwikkeling van de opvolger van de Porsche
356 krijgt vorm met ‘t ontwerp dat bekend staat als de T7.
Deze T7, de oervader van de 901, is als coupe ontworpen.
De voorzijde is ontworpen door Heinrich Klie (later de
ontwerper van de Fuchsvelg) en heeft eigenlijk al de
vorm van de latere 901/911. Van dit ontwerp ontstaat
eind 1960 een rijdbaar prototype. Op basis van de T7
beginnen twee groepen aan de verdere ontwikkeling
van dit ontwerp; een groep onder leiding van Porsche’s
chef-constructeur Erwin Komenda (ontwerp T9) en een
groep onder leiding van Ferdinand (Butzi) Porsche, de
zoon van Ferry Porsche (ontwerp T8). Komenda houdt vast

PORSCHE TARGA

aan een langere wielbasis waardoor de auto een soort
vierzitter wordt. Ferdinand komt met een elegantere
variant op een kortere wielbasis van 2,20 meter. De
competitie tussen de twee groepen is in wezen een
strijd tussen de jonge en oude garde. Bij Ferdinand
staat de styling centraal en bij de groep van Komenda
(sinds 1931 bij Porsche) de techniek. Ferrry Porsche
hakt begin 1961 uiteindelijk de knoop door en kiest tot
grote teleurstelling van Komenda voor het ontwerp van
zijn zoon. Het wordt kort dag om de nieuwe Porsche
in september 1963 bij de Internationale Automobil
Ausstellung (IAA) in Frankfurt voor te stellen.

UIT DE EERSTE
PORSCHE TARGA
BROCHURE

DE NIEUWE PORSCHE 911 (991) TARGA
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Nadruk op coupe ontwerp
Tot dan is er alleen sprake van een coupe
uitvoering maar in een briefwisseling
CABRIO ONTWERP
in oktober 1961 met carrosseriebedrijf
Reutter in Stuttgart dat meewerkt bij
de verdere ontwikkeling van de nieuwe
Porsche tot een serierijpe auto, wordt
aangegeven dat er rekening mee gehouden
moet worden dat de auto ook als open
auto gebouwd kan worden. Er wordt
dan gesproken over de start van de
serieproductie van de coupe in augustus
1963 en van de cabriolet in maart 1964.
Alle afdelingen krijgen het druk; er wordt
tegelijkertijd gewerkt aan de uitwerking
ONTWERP MET UITNEEMBAAR STALEN DAK
van het carrosserieontwerp van de coupe,
de wielophanging en het motorontwerp.
Door het krappe tijdschema ligt de
nadruk toch vooral op de coupe uitvoering
en bij de uitwerking van technische
carrosseriedetails
houdt men
feitelijk
Foto’s ter beschikking
gesteld
door:geen
Dick Groen van Autopics | www.autopics.nl
of nauwelijks rekening met een eventuele
cabriolet uitvoering.
Daarnaast zijn de sterke daling in de
verkoop van de cabriolet-uitvoering van
de 356 en de noodzaak de kosten in de
hand te houden, voldoende reden om zich
te concentreren op de ontwikkeling van
de coupe. Is in 1960 het cabriolet aandeel
van de 356 productie nog ruim 41%, in
1961 is dat nog maar 27% en in 1962 is
het gedaald tot 19,5%. Bij Porsche wordt
niet verwacht dat het percentage snel
weer gaat stijgen. De ontwikkelingskosten
van de geheel nieuwe 901/911 drukt
zwaar op de financiën van een relatief
kleine autofabriek en daarbij komen in
de zelfde periode nog de kosten voor
het opzetten van het geheel nieuwe
ontwikkelingscentrum in Weissach
(vanaf 1961) en de overname van de
carrosseriefabriek van Reuter (in 1963).
Bij de stylingafdeling, onder leiding van
Ferdinand Porsche, denkt men nog wel
na over mogelijke cabrio-varianten.
De carrosseriefabriek Karmann in
Osnabrück, bekend van de VW cabrio’s en
de Karmann Ghia’s en voor Porsche tevens
toeleverancier van 356 carrosserieën,
is intussen ook ingeschakeld bij de
ontwikkeling van de 901. Karmann krijgt
als cabrio specialist in de herfst van 1962
opdracht een aantal cabrioletvarianten op
realiseerbaarheid te onderzoeken. Hierbij
zijn een echte cabriolet met een geheel

ONTWERP MET VASTE ROLBEUGEL
verzonken stoffen dak, een uitvoering met
een cabriodak dat niet geheel verdwijnt (a
la de VW-kever cabrio) en een uitvoering
met een vaste of omklapbare rolbeugel
waarbij zowel het dak als het achterste
gedeelte afneembaar is. Tussen juni en
december 1963 ontstaan bij Porsche
ontwerpen van o.a. een coupe met een
afneembaar stalen dak, een uitvoering
met een vaste rolbeugel en een volledige
cabrio. De uitvoering waarbij de achterruit
blijft staan en alleen het dakdeel boven de
bestuurder kan worden verwijderd is niet
nieuw; vanaf 1961 wordt dit bij de Triumph
TR4 al toegepast.
Na de introductie van de 901/911 coupe
op de IAA in Frankfurt in september
1963 wordt vooral uit de USA naar een
cabrioletversie gevraagd. Dit geeft
aanleiding om intensiever aan een open
variant te gaan werken.

DE ONTWIKKELINGSKOSTEN
VAN DE GEHEEL NIEUWE
901/911 DRUKT ZWAAR
OP DE FINANCIËN VAN EEN
RELATIEF KLEINE AUTOFABRIEK
EN DAARBIJ KOMEN IN DE
ZELFDE PERIODE NOG DE
KOSTEN VOOR HET OPZETTEN
VAN HET GEHEEL NIEUWE
ONTWIKKELINGSCENTRUM IN
WEISSACH

DE UITVOERING MET DE
VASTE ROLBEUGEL BLIJKT
HET ENIGE TECHNISCH
REALISTISCHE COMPROMIS.
IN HET ONTWERPTEAM
GELDT DEZE OPLOSSING
ALS DE ESTHETISCHE
“WORST CASE’’

De Targa krijgt vorm
Butzi’s ideale ontwerp van een cabriolet
heeft een geknikte daklijn zoals ook bij
de cabrio uitvoering van de 356. Deze
lijn benadrukt volgens hem het roadster
gevoel beter dan de gladde fastback lijn
van de coupe. Dit ontwerp (december
1963) geeft echter minder binnenruimte
en daarbij wijkt de achterkant af van die
van de coupe waardoor de productiekosten
beduidend hoger zullen uitvallen. Ook de
variant met omklapbare rolbeugel vereist
ingrijpende wijzigingen van de constructie
van ramen, deuren en de achterzijde. Bij
de cabriovariant waarbij het dak geheel
verzinkt doet zich het probleem voor dat
er boven de motor eigenlijk niet voldoende
ruimte is.
In de loop van 1964 wordt de rolbeugel
variant verder uitgewerkt en in juni 1964
is de eerste voorstelling van een “offener
Wagen 901” op ware schaal, het werk
van o.a. Werner Trenkler. Dit model op
basis van een 356 en opgetrokken uit
hout en aluminium plaatwerk wordt door
de belangrijkste stafleden van Porsche
bekeken. Harold Wagner, de verkoopchef
van Porsche, pleit bij deze bijeenkomst
nog eens voor een echte cabriolet zonder
rolbeugel. Daarbij komen er signalen die
duiden op een nieuwe cabrio-boom in de
USA. Karmann krijgt opdracht een 901
cabriolet te bouwen die op 10 september
1964 met chassisnummer 13360 bij
Porsche wordt afgeleverd.

BUTZI’S FAVORIETE ONTWERP

1978 EAST AFRICAN SAFARI, 911 SC 3.0

In de literatuur (Aichele, Lewandowski)
wordt deze 901 veelal als eerste Targa
beschouwd maar o.a. uit gegevens van
“Zwischengas” [1] blijkt dat deze auto
als cabriolet wordt afgeleverd zonder
kap en frame. De constructeur Gerhard
Schröder krijgt de taak voor deze auto
een cabriodak te ontwerpen. Schröder
heeft voordat hij in 1956 bij Porsche komt
werken, veel ervaring op gedaan met
cabrio carrosserieën bij o.a. Karl Deutsch
(cabrio’s voor Ford) en bij Karmann waar
hij verantwoordelijk is voor de open
Karmann Ghia en de Kever cabrio’s.
Na talrijke pogingen de carrosserie
stijver te maken - men schijnt nog een
gepensioneerde constructeur te hebben
teruggehaald om eraan te rekenen probeert men tenslotte het idee uit dat al
in 1963 op het tekenbord stond: de cabrio
met de vastgelaste rolbeugel. Daarbij
komt nog het probleem dat er eigenlijk
geen ruimte is om een geheel verzonken
cabriokap onder te brengen. De uitvoering
met de vaste rolbeugel blijkt het enige
technisch realistische compromis. In
het ontwerpteam geldt deze oplossing
als de esthetische “worst case’’. Voor de
bijeenkomst van het management van
Porsche begin februari 1965 wordt dit
ontwerp voorgesteld en goedgekeurd [6].
Daarna wordt en tweede prototype (13396)
bij Karmann besteld. Deze auto wordt in
juni 1965 afgeleverd.
Intussen zoekt men een passende naam
voor de nieuwe auto. De naam cabriolet

pas niet bij een uitvoering met vaste
rolbeugel. Bij een brainstorm sessie valt
te naam Targa Florio, de naam van het
stratencircuit op Sicilië waar Porsche
vele succes heeft behaald. Waarop Harald
Wagner voorstelt de nieuwe auto Targa
te noemen. Later blijkt dat het woord
“Targa” in het Italiaans “schild” betekent.
Dit wordt door de verkoopafdeling slim
gebruikt wordt om de Targa beugel
als “veiligheidsschild” te betitelen. De
verscherpte veiligheidseisen in de USA
komen pas in de tweede helft van de jaren
60. Dit dan mede aangezwengeld door
Ralph Nader die in 1965 met zijn boek
“ Unsafe at any speed” in de USA veel
opschudding veroorzaakt. In zijn boek gaat
het vooral over de slechte wegligging van
de Amerikaanse auto’s - en dan in het
bijzonder de Chevrolet Corvair – en niet
specifiek over de onveiligheid van cabrio’s.

Introductie van de Targa
De twee prototypes van de Targa staan
in september 1965 op de autoshow in
Frankfurt en krijgen veel bijval. Het rode
Karmann prototype 13360 krijgt voor
de show een vastgeboute Targa beugel.
Porsche is creatief met het benoemen
van de mogelijke varianten: de auto
zonder dak en achterruit is de “Spyder”,
met alleen het dak eraf de “Bell Air”,
met het dak er op en zonder achterruit
de “Voyage” en de geheel gesloten
uitvoering de “Hardtop”. In augustus
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PORSCHE TARGA OP AUTOSHOW VAN
PARIJS MET EEN SOORT ROLDAK,1965

“VIER IN ÉÉN”
1965 dient Porsche een patentaanvraag
in (nr. 1455743) voor de dakconstructie
waarbij als uitvinders Gerhard Schröder,
Werner Trenkler en Hans Tomala staan
aangegeven. In deze aanvraag met de titel
”Verdeck für Kraftfahrzeuge, insbesondere
Personenkraftwagen” wordt niet alleen
een opvouwbaar Targa dak beschreven
dat bestand is tegen hoge snelheden
en gemakkelijk in de auto kan worden
ondergebracht, maar ook een demontabele
achterruit.
Het definitieve ontwerp van het Targa dak
is in oktober 1965 echter nog niet gekozen.
Zo staat een maand na de introductie in
Frankfurt een Targa met een soort roldak
op de autoshow van Parijs.
Uit de resultaten van testen op de baan
van VW in Wolfsburg en een crashtest
in november 1965 waarvoor een derde
prototype (Versuchswagen 28) wordt
gebruikt, blijkt dat de carrosserie nog
niet sterk genoeg is om aan de eisen van
Porsche te voldoen. Bij deze test laat men
de auto van 2 meter hoogte met de neus
naar beneden op een meetplaat vallen.
De carrosserie moet nog extra worden

versterkt, onder meer bij het frame van
de voorruit, de dorpels en bij de panelen
achter de deuren. Dit leidt ertoe dat de
introductie van de auto van het voorjaar
van 1966 naar januari 1967 moet worden
verschoven. In januari 1967 gaat de
productie van de 911 en 912 Targa dan
eindelijk daadwerkelijk van start.
De Targa komt op de markt met een
afneembaar Targa dak en een uitritsbare
achterruit. Het Targa dak is volgens de
Porsche reclame met twee handgrepen te
verwijderen, gemakkelijk in te klappen en
in de kofferbak of achter de stoelen op te
bergen. In de praktijk blijkt dit iets minder
simpel. Auto Motor und Sport voert in de
eerste test van de Targa in mei 1967 Peggy
op die een pompbediende nodig heeft
om het dak er weer op te krijgen als het
gaat regenen. Het autoblad komt tot de
conclusie “ Ein Mann allein kann das Dach
nur mit viel Muskelkraft regieren”. Het
staat het succes van de Targa echter niet in
de weg. In het eerste bouwjaar is het Targa
aandeel in de verkoop van de 911 ca. 20%
en in het daarop volgende jaar is dat al
gestegen naar 34%. Vanaf modeljaar 1969

wordt de achterruit vervangen door een
vast glazen achterruit met verwarming,
hoewel de uitritsbare variant gedurende
twee jaar nog te verkrijgen is. De vaste
glazen achterruit verbetert bovendien de
torsiestijfheid. In de loop van de jaren is er
weinig aan het Targa concept verandert.
De grootste verandering is de komst van
ontluchtingssleuven in de beugel vanaf
modeljaar 1968.
Met de komst van de modelserie 993 wordt
afscheid genomen van het oorspronkelijke
Targa concept en komt er een geheel
andere constructie met een groot glazen
dak voor in de plaats. Pas in 2014 komt
er weer een nieuwe Targa waarbij wordt
voortgeborduurd op het oorspronkelijke
concept: een vaste beugel en een grote
rondgaande achterruit. Maar bij de nieuwe
uitvoering hoeft Peggy geen pompbediende
te zoeken om het Targa dak er weer
op te zetten. In een soort ballet-achtig
samenspel met de achterruit komt het dak
na een druk op de kop uit een bergruimte
tevoorschijn en zit dit er binnen 20
seconden op.
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DE KARMANN CABRIOLET

De Karmann cabriolet 13360
De historie van de eerste Karmann cabriolet met het
nummer 13360 is niet geheel helder. Deze bijzondere auto
wordt waarschijnlijk gebruikt voor aanvullende test of al
snel verkocht aan een Porsche medewerker. Zo rond 1971
is de auto verkocht aan de bekende Porsche handelaar
Freisinger in Karsruhe. Daar staat de auto in een hal tussen
vele andere oude Porsche tot een Amerikaan Myron Vernis,
een advocaat uit Akron, de auto met 35.000 km op de teller
ontdekt en ruilt tegen een 356 B Carrera ( echter met de
“gewone” 356 motor). De cabriolet maakt nu deel uit van de
opmerkelijke autoverzameling van Myron Vernis (zie 7) en is
regelmatig te zien op autoshows in de USA.
Hakse Straatsma
Bronvermelding:
1)	Der geheimnisvolle Vorläufer- das Porsche 901 Cabriolet von 1964
und sein erfolgreichen Nachkommen, www.zwischengas.com.
2) Porsche 911 forever young, Aichele
3) Porsche Raritäten, Aichele
4)	Die Wurtzeln einer Legende Porsche 901 , Lewandowski
5)	Porsche, Geschichte und Technik der renn- und Sportwagen
6)	Informatie van forum van early911register.org
7)	http://jalopnik.com/5960719/check-out-the-most-jalopnik-carcollection-in-the-world

DE KARMANN CABRIOLET

Copyrights foto’s: © Porsche AG.
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Niet minder dan 35 equipes reisden op 21 april jl. af
naar Oldtimerland in Amersfoort voor deelname aan
de jaarlijkse Paasrit, volgens traditie de eerste gezamenlijke rit van het seizoen. De clubleden werden
daar allerhartelijkst ontvangen door de medewerkers
en er stond een uitgebreide koffietafel klaar. Er was
voldoende tijd om gezellig met elkaar bij te kletsen
en ook genoeg te zien qua klassieke auto’s
en “youngtimers”. Er stonden enkele bijzondere
exemplaren bij!
Onze kersverse clubvoorzitter heette iedereen welkom en zette
vervolgens zijn voorganger Erik-Jan Huiberts uitgebreid in het
zonnetje. Erik-Jan werd bedankt voor zijn langjarige inzet als
bestuurslid en werd blij verrast met het erelidmaatschap van onze
club en een prachtige aquarel van zijn auto in actie. Aansluitend
werd het woord gegeven aan organisatoren Guus Blom en Fons
Wijnberg, die een toelichting op de rit gaven en de routeboeken
uitdeelden.

DEZE OGENSCHIJNLIJK EENVOUDIGE VRAGEN
BLEKEN NADERHAND BIJ DE UITSLAG EN
PRIJSUITREIKING VOL TE ZITTEN MET DUBBELE
BODEMS EN VALKUILEN, WAT VOOR BEHOORLIJK
WAT REACTIES VANUIT HET PUBLIEK ZORGDE
De door Guus en Fons uitgezette rit voerde ons langs verschillende
mooie plekjes op de Veluwe, met halverwege een tussenstop bij
eet- en drinkgelegenheid De ‘nieuwe’ Rotterdammer in Stroe. Na
de lunch werd de route vervolgd en onderweg dienden de nodige
vragen te worden beantwoord. Deze ogenschijnlijk eenvoudige
vragen bleken naderhand bij de uitslag en prijsuitreiking vol te
zitten met dubbele bodems en valkuilen, wat voor behoorlijk
wat reacties vanuit het publiek zorgde. Maar de “jury” was
onverbiddelijk: over de uitslag werd niet gediscussieerd of
gecorrespondeerd!
Al met al een geslaagde dag die eindigde met een uitgebreid
bakkersbuffet in “Ambiance Houtrust” in Hooglanderveen. Uw
redacteur had z’n auto net voor de later die middag opkomende
regenbuien thuis gestald en kon na afloop met de fiets naar huis.
Marc Bezem
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ER WAS VOLDOENDE TIJD OM GEZELLIG MET ELKAAR BIJ
TE KLETSEN EN OOK GENOEG TE ZIEN QUA KLASSIEKE
AUTO’S EN “YOUNGTIMERS”. ER STONDEN ENKELE
BIJZONDERE EXEMPLAREN BIJ!
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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.

PROMO RSPM 1-2.indd 1

14-12-11 11:45

AutoNet carbooks | Hofdreef 42 | 4881 DR Zundert | info@autonetcarbooks.com | 0620037221
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PORSCHE BY DESIGN
SEDUCING SPEED
Dertien auteurs brengen het verhaal van Porsche design tot
leven, elk vanuit hun specifieke invalshoek variërend van de
bestuurdersstoel van een Porsche 917 op Le Mans tot aan de
leiding van de ontwerpbureaus in Zuffenhausen. Dit schitterende boek is samengesteld naar aanleiding van de eerste
en enige tentoonstelling in een Amerikaanse topmuseum die
helemaal draait om de ontwerpgeschiedenis van Porsche.
De uitgave “Porsche by Design | Seducing Speed” omvat een unieke
verzameling persoonlijke visies op Porsche, die tezamen de begeleidende
catalogus vormen van de eerste autodesign tentoonstelling in het
toonaangevende North Carolina Museum of Art. Redacteur en gastcurator
Ken Gross geeft u gedetailleerde beschrijvingen van de tweeëntwintig
bijzondere auto’s in de tentoonstelling. Stuk voor stuk iconische voorbeelden
van de Porsche design principes - minimalisme, aerodynamica en
technische innovatie – die de geschiedenis van deze unieke autofabrikant
illustreren, van de jaren ’30 van de vorige eeuw tot heden.
De catalogus is geïllustreerd met prachtige fotografie van de hand van Michael Furman, Peter Harholdt, en Art Howard. Daarbij uniek beeldmateriaal
en posters uit de archieven van het Porsche Museum in Stuttgart.
Inhoud
Introduction, Ken Gross; Porsche Engineering: The Beginning, Karl
Ludvigsen; Porsche and the Conquest of the Air, Dan Neil; Restoration
Notes, Cam Ingram; Why Porsche, Ken Gross; Porsche through the
Lens, Jeff Zwart; In the Driver’s Seat, Denise McCluggage; The Glory
of Goodwood, Cameron Healy; Rethinking Speed, Pete Lyons; To
Porsche, with Love, Derek Bell; Automotive Restoration in the TwentyFirst Century, Miles C. Collier; Style Porsche: From the Past to the
Future, Michael Mauer; All Porsche Is Divided into Three Parts, Robert
Cumberford; Porsche 911: A Fine Sense of Style, Randy Leffingwell;
Behind the Wheel of the Porsche GT3 R Hybrid, Dan Neil.

Algemene informatie
Titel		 Porsche by Design | Seducing Speed
Prijs		 € 39,95
Auteur(s) Ken Gross en Barbara Wiedemann
			

 en Gross, gerenommeerde autojournalist
K
en museumconsultant, is voormalig directeur
van het Petersen Automotive Museum in Los
Angeles en al vijfentwintig jaar jurylid op het
Pebble Beach Concours. Hij is de gastcurator
van “Porsche door Design” in het North
Carolina Museum of Art.

			

 arbara Wiedemann is de directeur public
B
relations van het North Carolina Museum of
Art en curator van de “Porsche by design”
tentoonstelling. Ze is bestuurslid van het
North Carolina State University’s College
of Design, waar ze haar masters haalde
in productdesign. Ze werkte samen met
videograaf Art Howard aan de “Porsche by
design” video serie.

Publicatie
EAN		
Soort		
Taal		
Binding
Pagina’s
Kleur
Afmeting
Gewicht

2013
9780882599014
Boek
Engels
Gebonden, met stofomslag
176
Zwart/Wit
300 x 300 mm
1.538
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NIEUWE LEDEN
754 Peter Notten						| Berkel-Enschot
755 Peter Steij							| Nootdorp
756 Gaby Stet							| Emmeloord
757 Michiel Mast						
| Rotterdam
758 Arnold Bogaards					
| Blaricum
759 Edwin Spaltman					
| Borne
760 Eric Wolbert						| Achterveld
761 Wouter van Bloemendaal

| Nijkerk

762 Jacques Verdier					| Sittard
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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

38

FEHAC NIEUWS

JULI 2014

FEHAC
NIEUWS
FEHAC FIVA lanceren nieuwe
enquête historische Voertuigen
FEHAC, de belangenbehartiger voor
de Nederlandse oldtimers, en de
internationale federatie FIVA lanceren
een enquête om de betekenis van
de historische voertuigen in kaart te
brengen. In 2005/2006 is voor het eerst
een internationale enquête gehouden in
de landen van de Europese Unie, waarin
de betekenis van de oldtimerwereld in
kaart is gebracht. Behalve sociaal en
cultureel worden ook de economische
aspecten meegenomen. De enquête
wordt in 15 landen van de EU gelijktijdig
gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door het befaamde instituut Gfk in
samenwerking met TU Delft. Behalve
een onderzoek onder eigenaren worden
ook onderzoeken onder oldtimerclubbesturen en bedrijven werkzaam in de
oldtimerbranche uitgevoerd. De resultaten
van het onderzoek worden in de herfst
gepubliceerd.
•	FIVA: Yesterday’s vehicles on
tomorrow’s roads
•	FEHAC houdt voertuigen van gisteren
op de wegen van morgen

Evenementenregeling
De formulieren voor de
evenementenregeling staan voortaan
online op de FEHAC-site. Binnenkort komt
hiervan een nieuwe versie. Gebruik altijd
de laatste versie van de formulieren vanaf
de FEHAC site.
De Belastingdienst heeft een e-mail-adres
beschikbaar voor de evenementenregeling,
via dit adres kan een organisator de
aanvraag voor goedkeuring van een
evenement indienen en de deelnemende
motorrijtuigen aanmelden voor het

evenement. De organisator ontvangt vanaf
dit e-mail-adres een bericht van ontvangst.
Dit adres is specifiek voor de
evenementenregeling en is niet voor
andere doeleinden bestemd, het adres is:
bca.uba.evenementenregeling@
belastingdienst.nl. De Belastingdienst
controleert de aanmeldingen van
kentekens tijdens kantooruren.

2014 Mobiel: Evenementen
zoeken klassiekers!
In 2014 gaat het Jaar van Mobiliteit en
Mobiel Erfgoed van start. Een jaar met
veel tastbare herinneringen aan onze
mobiliteitsgeschiedenis. Een jaar met een
Open Monumentendag met als thema ‘Op
reis!’. En een jaar waarin weer talloze
evenementen rond ons mobiel worden
georganiseerd. Doet u mee? Wilt u met ook
met uw klassieke automobiel of motorfiets
het Jaar 2014, maar ook volgende jaren
opluisteren? Lees er alles over op de
website www.2014mobiel.nl.
Stichting Mobiele Collectie Nederland
p/a Ranonkellaan 1
1562 AT Krommenie
telefoon 0644 978 730
info@mobiel-erfgoed.nl
Het Jaar van Mobiliteit en Mobiel
Erfgoed komt er aan!
Zie: www.2014mobiel.nl en
www.mobiel-erfgoed.nl.

Fletcher hotels
Fletcher Hotels, een internationale
hotelketen, is vriend van FEHAC geworden.
Voor uw leden hebben ze een aanbieding
om korting te krijgen op overnachtingen.
Gebruik voor de reservering bij het hotel de
FEHAC bedrijfscode FHQ-C159670.

CreditcardkentekenVoertuig
tijdelijk niet gebruiken;
schorsen (online)
Als u besluit uw voertuig voor langere
tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WAverzekering, de motorrijtuigenbelasting
en verplichte APK (indien van toepassing)
tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw
kenteken schorsen. Voldoet u niet meer
aan deze verplichtingen, zonder uw
kenteken te schorsen, dan krijgt u een
boete. Een schorsing duurt maximaal
1 jaar en gaat in op de dag dat u de
schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de
schorsing automatisch (kosteloos) af.
Onze leden rapporteerden in het verleden
regelmatig problemen ontstaan door
de 100% bestandscontrole bij eindeschorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad.
Als je op dat moment niet aan alle
voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan
ontvang je per kerende post de boete in
de bus. Soms is het effectief onmogelijk
om aan je verplichtingen te voldoen, soms
wordt je onevenredig zwaar gestraft voor
een bureaucratische onvolkomenheid en
bovendien is er een rechtsongelijkheid
omdat je met men ‘gewoon’ verlopen APK
2 maanden ongekeurd langs de weg mag
staan voordat de bon valt. Voor wat betreft
de APK is FEHAC in overleg met de RDW
een goede oplossing overeen gekomen.
Bij ‘einde schorsing’, import en ‘eindebedrijfsvoorraad’ komt er een ’60 dagen
parameter’ in het systeem. D.w.z. effectief
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een 60-dagen wachttijd voordat het
voertuig in de registercontrole komt. Gelijk
aan een ‘gewoon’ verlopen APK.
Belangrijk
•	Een geschorst voertuig mag niet op de
openbare weg rijden of staan.
•	Als u de schorsing beëindigt
binnen 1 maand na het begin
van de schorsing, moet u alsnog
motorrijtuigenbelasting betalen over
de periode waarin het kentekenbewijs
was geschorst. De Belastingdienst
stuurt u dan een naheffingsaanslag.
•	Schorst u een voertuig, binnen 1
jaar na het begin van de vorige
schorsing, dan betaalt u het ‘hoog
tarief’ (schorsen binnen een jaar na
ingangsdatum laatste schorsing). Het
hoge tarief geldt niet voor voertuigen
van 15 jaar en ouder, motorfietsen en
brom- en snorfietsen.
•	Vooraf een schorsing verlengen
met behoud van schorsingsdatum:
het is nu zowel online als op het
postkantoor mogelijk om 6 weken
‘vooraf’ een schorsing te verlengen,
zonder tijd in te leveren. Dus, met
behoud van de schorsingsdatum.
Het is nu dus mogelijk om direct
je schorsing te verlengen als je
de herinneringsbrief ontvangt – 6
weken van te voren. Administratief
wordt deze aanpassing door de RDW
verwerkt.
•	Na de schorsing kunt u zelf de
verzekering stopzetten. De RDW
geeft aan de Belastingdienst door
dat het kenteken is geschorst. De
motorrijtuigenbelasting stopt dan
automatisch. Achter de schermen
wordt gewerkt aan een oplossing met
betrekking tot de verzekeringsplicht,
deze regeling laat nog even op zich
wachten.
•	U mag met een geschorst voertuig
voor de APK naar een APKkeuringsstation rijden. U moet dan
de afspraakbevestiging, met daarop

de tijd, bij u hebben en het voertuig
moet WA verzekerd zijn. U mag alleen
rond de afspraaktijd rijden van uw
woonadres naar het adres waar u de
APK laat doen.
•	APK-keuring. Zorg dat u bij het APKstation bij afkeuring een officieel
afkeuringsbewijs hebt. Hiermee
kunt u schriftelijk aantonen dat u uw
voertuig op die dag hebt laten keuren.

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.

