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 Het ultieme clubhuis.
 Uw Porsche Centrum.

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl
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VAN DE VOORZITTER
WE NADEREN ALWEER HET EINDE VAN 2022. DAGEN WORDEN 
KORTER, HET WEER GUURDER EN DE MEESTE VAN ONZE 
RASPAARDEN STAAN AL WEER OP STAL. TIJD VOOR DE 
WINTERPROJECTJES ZOU IK ZEGGEN.  

Terugkijkend op het afgelopen 

jaar was dit qua clubactiviteiten 

weer enigszins normaal 

vergeleken met 2020 en 2021. 

We konden weer onbeperkt 

evenementen organiseren en 

daarvan genieten en we konden 

weer de grens over zonder allerlei 

beperkingen, heerlijk. Wat een 

verademing. Wel zie je dat er nu zaken worden ingehaald 

en dat er een veelvoud aan evenementen in een jaar worden 

gepropt, wat de planning niet altijd makkelijk maakt. En 

dan is het volgend jaar ook alweer 30 jaar geleden dat onze 

club werd opgericht door een paar enthousiastelingen 

van klassieke Porsches 911 en 912. Dit jubileum zullen we 

natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan, want we 

gaan hier uitgebreid aandacht aan besteden. 

Zoals jullie verderop in dit clubmagazine kunnen lezen, staat 

er ook voor 2023 weer genoeg op de evenementenkalender. We 

hebben naar tips, wensen en adviezen van clubleden geluisterd 

en het aanbod hierop afgestemd. Zo hebben we naar aanleiding 

van diverse  verzoeken een geweldige roadtrip naar en door 

Ierland op de kalender gezet. Verder is het volgend jaar de 100ste 

verjaardag van de 24 uursraces op Le Mans, in verband waarmee 

een ingelaste speciale editie van Le Mans Classic zal worden 

georganiseerd waaraan we in clubverband deelnemen. Tevens 

gaan we naar een van de mooiste oldtimer evenementen ter 

wereld wat jaarlijks wordt gehouden in de Zwitserse alpen, de 

Arosa Classic Car. De “veel rijders” onder ons komen volgend 

jaar ruimschoots aan hun trekken. Daarnaast zullen we om ons 

30-jarig bestaan te vieren een speciale editie van onze Paasrit 

organiseren, hierover later meer. Ook komt er een rit met het 

thema “70 jaar Porsche” in samenwerking met de Porsche 356 

Club Nederland. Deze rit zal vertrekken vanuit 3 of 4 plekken in 

den lande en eindigen bij PON Porsche in Leusden. Naast het 

voorgaande staan er voor volgend jaar nog een aantal andere 

interessante evenementen op de rol. Kortom, we hoeven ons in 

2023 zeker niet te vervelen!

In 2023 zal er ook een aanpassing in de 

samenstelling van het bestuur plaatsvinden. Ik treed 

af als voorzitter en het bestuur draagt de huidige 

voorzitter van de Evenementencommissie (EC) 

Patrick de Wit voor als de nieuwe clubvoorzitter. 

Daardoor komt er een vacature voor de functie 

voorzitter EC en daarnaast een vacature voor een 

nieuwe bestuursfunctie, die van Hoofd Clubacties 

& Ledenaangelegenheden. We hebben in het 

verleden verschillende zaken gezamenlijk ingekocht 

en daarbij leuke kortingen weten te bedingen. Dat 

initiatief willen we graag voorzetten. Daarnaast 

zijn er andere zaken die passen binnen deze 

discipline. Kortom, een nieuwe bestuursfunctie die 

nog verder doorontwikkeld moet worden. Voor de 

beide vacatures zoeken we enthousiaste leden die 

zich samen met de zittende bestuursleden willen 

inzetten voor onze geweldige club en deze verder 

toekomstbestendig willen maken. De vacatures 

vinden jullie verderop in dit clubmagazine, we hopen 

op respons. In geval van vragen, schroom niet mij of 

een van de andere bestuursleden te contacten.

Binnenkort ga ik weer verder met mijn motorproject. 

Dit heeft even stil gelegen door vele andere 

verantwoordelijkheden die veel tijd vergden. De 

planning is dat voor het einde van dit jaar het 

longblok weer dicht zit. Ik heb natuurlijk wat tijd 

daar ik in de winter niet meer met de auto rij. Al met 

al een wat grotere klus dan gedacht maar volgend 

jaar ben ik er weer bij met mijn donkerrode schone. 

Voor nu wens ik een ieder hele fijne feestdagen en 

alvast een voorspoedig 2023! 

We maken er een mooi Porsche jaar van.

Hessel Roukema

Voorzitter 
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Secretaris Vincent van den Berg en uw redacteur – webmaster 

hebben er de nodige uurtjes op zitten zweten, maar het 

resultaat maakt alle inspanningen goed. Op moment van 

schrijven – 11 december – hebben 108 clubleden mede richting 

gegeven aan de koers van de club en hebben we van 135 auto’s 

actuele gegevens ontvangen! Dit mooie resultaat impliceert 

ook dat een flink aantal leden er (nog) niet aan is toegekomen 

om achter de laptop of computer te kruipen om de enquêtes in 

te vullen. Derhalve hierbij de oproep om dat alsnog te doen!

Goed, nu iets heel anders. Porsche – en alles wat daarmee 

samenhangt – kent inmiddels een dusdanig langjarige en 

veelbewogen geschiedenis dat er eigenlijk ieder jaar wel wat te 

vieren valt. Dit en volgend jaar maakt men het wel heel bont, want 

er is sprake van een heel scala aan 25-, 40-, 50-, 60-, 70- en zelfs 

75-jarige jubilea! Ik zal hier niet alles behandelen, maar pik er een 

paar highlights tussenuit.

Zo was er dit jaar de 25ste verjaardag van de Porsche 996. Het 

publiek maakte op 15 november 1997 op de IAA in Frankfurt voor 

het eerst kennis met de 5e generatie van de toen nagelnieuwe en 

voor ’t eerst watergekoelde (!) Porsche 911 die aanvankelijk op de 

jaar bij stilgestaan. Op 26 mei 1952 werd de 

Westfälischer Porsche Club Hohensyburg 

door een 7-tal Porsche liefhebbers opgericht 

en de rest is geschiedenis: er zijn anno 2022 

zo’n 700 Porsche Clubs met in totaal 230.000 

aangesloten leden. Collega redacteur Richard 

Fortuin van de Porsche Club 928 Nederland 

speelde me een vertaling en bewerking toe 

van een publicatie van Porsche zelf, waarin de 

geschiedenis van 70 jaar Porsche clubs wordt 

uiteengezet. In dit  clubmagazine publiceren 

we deel één.

 

In 2023 is het 75 jaar geleden dat – op 8 

juni 1948 om precies te zijn – de allereerste 

uit aluminium vervaardigde Porsche model 

ABE (Allgemeine Betriebs Erlaubnis) aan 

de buitenwereld werd gepresenteerd. Op 10 

juni 2023 organiseert de Porsche 356 Club 

Nederland in dit kader een 1-daagse rally 

vanuit alle windrichtingen naar het Porsche 

middelpunt van Nederland: Pon Porsche 

Import te Leusden. Onze club sluit hierbij aan. Let op: deelname 

uitsluitend met de Porsche 356 of klassieke 911/912!

Volgend jaar viert de Porsche 911 natuurlijk haar 60ste verjaardag 

en zal Porsche vermoedelijk ook niet voorbij gaan aan de 50ste 

verjaardag van het G-model. In september 1973 rolden immers de 

eerste 911 modellen met de welbekende harmonicabumpers bij 

Porsche van de band. Porsche zal ongetwijfeld aandacht besteden 

aan de ontwikkeling en introductie van haar langst geproduceerde 

911 model, waarvan in de periode 1973 – 1989 niet minder dan 

198.496 exemplaren werden gebouwd. 

Ook op klassiek Porscheclub gebied viel / valt er ’t nodige te vieren. 

Onze zuster Porsche Club 928 Nederland werd op 27 november 

1997 opgericht en vierde eind oktober jl. haar 25 jarig jubileum! 

Elders in dit clubmagazine een (foto)verslag van de viering hiervan, 

wat ik kreeg van collega redacteur Richard Fortuin. Verder viert 

onze eigen Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland in 2023 

haar 30e verjaardag. Dit heugelijk feit zal op 2e Paasdag tijdens de 

traditionele Paasrit in clubverband worden gevierd. 

  

Nu we toch bezig zijn met de clubgeschiedenis; oud-lid, 

medeoprichter van onze club én inmiddels gepensioneerd Porsche 

(en Lamborghini) restaurateur Rens Ruts meldde zich onlangs 

bij ons secretariaat. Hij wilde graag weer lid worden van de club 

en vroeg of dat kon met de destijds door hem en zijn vader nieuw 

aangeschafte 1989’er 911 Carrera Speedster WTL én of hij het 

oorspronkelijk lidnummer 001 (!) kon terug krijgen. Dat verzoek 

is vanzelfsprekend ingewilligd, het bestuur is blij Rens weer in 

de clubgelederen op te nemen. Rens was samen met onze oud-

nodige kritieken mocht rekenen, maar naar verloop 

van tijd tot een eclatant succes uitgroeide en er 

samen met de parallel ontwikkelde Porsche Boxter 

voor zorgde dat Porsche weer zwarte cijfers kon 

schrijven.

Verder stond 2022 in het teken van 50 jaar Porsche 

Carrera RS, want op 5 oktober 1972 werd op de 

Parijse Automobielsalon de iconische Porsche 911 

Carrera RS 2.7 gepresenteerd. In 1972 ontstond ook 

Porsche Design, opgericht door Ferdinand “Butzi” 

Porsche, de ontwerper van de “oer” Porsche 911. 

Aan beide 50ste verjaardagen werd in het Porsche 

Museum in Zuffenhausen middels speciale exposities 

uitgebreid aandacht besteed die – zo ik uit ervaring 

weet – ‘n bezoek beslist de moeite waard maakten. 

Sla de artikelen over beide jubilea in de eerdere 

clubmagazines dit jaar er nog maar ‘ns op na.

Porsche heeft in 2022 uitgebreid stilgestaan bij de 

viering van 70 jaar Porsche Clubs Wereldwijd. Ook 

hier hebben we in onze clubmagazines eerder dit 

voorzitter Gijs van Wagensveld in 1993 een van 

de initiatiefnemers en oprichters van onze club. 

Rens kreeg (werd) lidnummer 001, Gijs 002. Begin 

december heeft uw redacteur Rens thuis in Boxtel 

geïnterviewd en een aantal prachtige verhalen en 

anekdotes uit de beginjaren van de club opgetekend. 

Publicatie hiervan in de eerste uitgave van 2023.

In de vaste rubriek even voorstellen nóg een clublid 

die na een periode van afwezigheid weer terug is op 

“het nest”. Wim van Rixtel doet uitgebreid verslag 

van zijn belevenissen met z’n witte 1966’er Porsche 

912 swb. Zijn Porsche is vermoedelijk de enige auto 

binnen de club die bij aankoop een bodem had 

die “gedeeltelijk was samengesteld uit ingeplakte 

aluminium verkeersborden”. Een typisch stukje 

Amerikaans vakwerk zullen we maar zeggen. In het 

artikel leest u hoe Wim tijdens de restauratie van zijn 

auto dit en andere obstakels wist te overwinnen. 

Wat verder nog? Naast de advertenties voor de werving 

van twee nieuwe bestuursleden de vaste bijdrage 

van onze columnist Jeroen Caré, een inzending van 

clublid Joost van Beek over de beursgang van Porsche 

eind september, een verslag van Jan van Warendorp 

over zijn reis naar en door Noord Italië dit voorjaar 

en verslagen van onder andere Erik-Jan Huiberts, 

Jan Broekhuizen en uw redacteur- webmaster over ‘t 

fabrieksbezoek met aansluitende rit door het Taunus 

gebergte, de parallel hieraan georganiseerde Elzasrit 

en de Herfstrit door de Vlaamse Ardennen. Voorts een 

tweetal (foto)verslagen van de technische meetings 

over de Porsche 911 en 912 bij ’t Resto Lab van Joris 

Schweitzer.

In de serie over de historie van onze club komt 

deze keer clubblad 3 van jaargang 3 aan bod, 

oorspronkelijk gepubliceerd in september 1996. Elke 

keer weer een feest voor uw redacteur – webmaster 

om de geschiedenis van de club door de handen te 

laten gaan! Tot slot zijn daar de vaste rubrieken van 

het bestuur, de boekbespreking, het FEHAC nieuws 

en als klap op de vuurpijl de evenementenkalender 

voor volgend jaar.

Tot slot wens ik u alvast gezellige kerstdagen en een 

feestelijke jaarwisseling toe. En uiteraard heel graag 

tot ziens op de nieuwjaarsborrel met aansluitend 

programma in Amsterdam op 15 januari 2023.

Marc Bezem

redacteur – webmaster

HET BESTUUR IS VERHEUGD MET HET GROTE AANTAL 
INZENDINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE BEGIN NOVEMBER 
ONDER DE LEDEN UITGESCHREVEN ENQUÊTES. 

VAN DE REDACTEUR - WEBMASTER
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AFGELOPEN JAAR HEEFT HET CLUBBESTUUR KENBAAR 
GEMAAKT HET BESTUUR TE WILLEN UITBREIDEN MET 
EEN EXTRA BESTUURSLID. 

NA TWEE PERIODES NEEMT ONZE HUIDIGE CLUBVOORZITTER 
HESSEL ROUKEMA TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
IN MAART VOLGEND JAAR AFSCHEID VAN HET CLUBBESTUUR. 

VACATURE: VACATURE:

BESTUURSLID 
LEDENAANGELEGENHEDEN

VOORZITTER EC 
(EVENEMENTEN COMMISSIE)

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen en dat is gezien alle 

evenementen en clubacties en dergelijke aan de krappe kant. We 

zoeken een extra algemeen bestuurslid, die zich samen met de 

andere bestuursleden primair zal bezighouden met clubacties en 

ledenaangelegenheden. Denk hierbij aan gezamenlijke inkoop van 

producten en services, bedenken van acties die voordeel bieden 

aan onze leden, maar zeker ook aan andere zaken die niet onder 

de verantwoordelijkheid van de evenementen commissie wordt 

ondergebracht. Het betreft een nieuwe functie in het clubbestuur, dus 

de precieze invulling zal gaandeweg verder bepaald worden. 

Om een beeld te schetsen van wat de functie zoal met zich 

zal meebrengen, hieronder een beknopte opsomming van de 

belangrijkste werkzaamheden die wij voorzien in deze nieuwe 

functie.

In bestuursvergaderingen (1 keer per 6 weken)

-  Update stand van zaken van de lopende en geplande acties / 

aangelegenheden.

-  Opzet en ideeën voor clubacties or andere projecten vergaren, 

eventueel met andere bestuurs- of clubleden.

-  Opzet cq. voorstel van een clubactie of andere projecten (zelf of 

door clublid) aan het bestuur voorleggen.

-  Binnengekomen voorstellen bespreken die interessant kunnen zijn 

voor onze leden.

Zittend bestuurslid en voorzitter van de evenementencommissie 

Patrick de Wit heeft aangegeven beschikbaar te zijn om het stokje 

van Hessel als clubvoorzitter over te nemen. Het clubbestuur is 

voornemens Patrick voor die functie voor te dragen. De huidige 

bestuursfunctie van Patrick valt hiermee vrij en het bestuur is dan 

ook op zoek naar een clublid die de functie van Voorzitter EC op zich 

zou willen nemen. 

Om te kunnen inschatten wat dit zoal met zich meebrengt, hieronder 

een beknopte opsomming van de belangrijkste werkzaamheden.

In bestuursvergaderingen (1 keer per 6 weken)

- Update stand van zaken van de lopende kalender.

-  Opzet en ideeën voor de nieuwe kalender vergaren, veelal in 

overleg met collega EC-lid Dennis Gronert en de voorzitter.

-  Opzet cq. voorstel van een evenement (door EC of clublid) aan het 

bestuur voorleggen.

-  Binnengekomen voorstellen bespreken die interessant kunnen zijn 

voor een evenement.

-  Beantwoorden van specifieke vragen en opmerkingen van leden (of 

derden) die via de EC-mail zijn binnengekomen.

Via mail EC

-  Communicatie met en versturen van het clubprotocol aan de 

organisator (clublid) van een evenement.

-  Voor evenementen die de EC zelf organiseert de communicatie met 

locaties, hotels etc.

-  Opzet van een evenement uitwerken tot Mailnieuws van de 

uitnodiging. Hiervoor zijn blanco club lay-outs of uitnodigingen 

van voorgaande gelijksoortige evenementen beschikbaar.

-  Aanmaken opgaveformulier evenement via de website (vaak in 

overleg met de clubsecretaris).

-  Via BCC per e-mail uitsturen van de uitnodiging met digitaal 

opgaveformulier aan de clubleden en (indien van toepassing) 

de aspirant-leden. Veelal na 2 á 3 weken nog een herinnering 

uitsturen.

Via mail Ledenaangelegenheden

-  Communicatie met clubleden over clubacties of om 

informatie te vergaren omtrent mogelijke acties en 

projecten.

-  Communicatie met leveranciers en/of fabrikanten 

over acties etc.

-  Opzet van een actie of project uitwerken tot een 

communicatie aan leden inclusief het aanmaken 

van formulieren op ons Porsche CMS.

-  Aanmeldingen van leden aan acties etc, monitoren 

via de clubwebsite.

- Waar nodig overleg met de andere bestuursleden.

-  Na sluitingsdatum inschrijving voor een actie de 

deelnemerslijst met de penningmeester doornemen 

ter controle van betalingen.

Overige

- Vermelden van acties / projecten in de clubapp.

-  Vier keer per jaar een redactionele bijdrage aan het 

clubmagazine.

-  Eventueel overleg met andere Porsche clubs over 

samenwerkingen rondom clubacties.

Belangstelling?

Gegadigden voor de functie kunnen zich aanmelden 

bij onze clubvoorzitter Hessel Roukema, via e-mail 

op voorzitter@klassieke911912.nl of telefonisch op 

036 – 53 71 743.

NB. Aspirant-leden kunnen niet deelnemen aan één- 

of meerdaagse ritten.

-  Aanmeldingen van deelnemers van evenementen 

monitoren via de clubwebsite.

-  Communicaties met deelnemers / inschrijvers over 

de diverse lopende evenementen.

-  Waar nodig overleg met collega EC-lid Dennis 

Gronert cq. de clubvoorzitter.

-  Na sluitingsdatum inschrijving voor een evenement 

de deelnemerslijst met de penningmeester 

doornemen ter controle van betalingen.

-  Controleren cq. bijhouden extra aanmeldingen na 

sluitingsdatum en eventuele afmeldingen.

-  Op basis van inschrijvingsvoorwaarden bepalen 

of bij afmelding (gedeeltelijke) restitutie van het 

inschrijvingsgeld van toepassing is.

Overige

-  Vermelden van evenementen in de clubapp.

-  Regelen dat de clubvlag en/of banner zo nodig bij 

een evenement aanwezig is.

-  Zorgen dat de gastgevers (bijvoorbeeld bij 

technische dagen) een presentje – gevelbordje of iets 

dergelijks – ontvangen namens de club.

-  Samen met de organisator deelnemers bij het 

startpunt ontvangen.

- Controle van (aantal) deelnemers aan evenement.

- Zo nodig dankwoord bij vertrek.

-  Vier keer per jaar de redactionele bijdrage voor het 

clubmagazine.

Belangstelling?

Gegadigden voor de functie kunnen zich aanmelden 

bij onze huidige clubvoorzitter Hessel Roukema, via 

e-mail op voorzitter@klassieke911912.nl of telefonisch 

op 036 – 53 71 743.
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE
MARKETING, DAT IS TOCH WEL IETS WAAR PORSCHE IN EXCELLEERT. 

ZOALS MARC AL IN ZIJN STUKJE VAN DE REDACTEUR – WEBMASTER 

OOK AL AANHAALDE, VIERDE “ONS” MERK DIT JAAR ONDER ANDERE 

70 JAAR PORSCHE CLUBS WORLDWIDE, 50 JAAR PORSCHE DESIGN, 

25 JAAR PORSCHE 996, 50 JAAR PORSCHE 911 RS, 20 JAAR PRODUCTIE 

IN LEIPZIG EN 20 JAAR CAYENNE IN HET MIDDEN OOSTEN. EN DAN 

VERGETEN WE ER VAST NOG WEL EEN PAAR! 

Knap hoe Porsche marketing rondom hun ongekende “heritage” 

elk jaar weer succesvol weet in te zetten. Iedere keer weer een uniek 

thema waar men van alles om heen bedenkt wat ervoor zorgt dat 

het merk en de merkbeleving jong en aantrekkelijk blijven. Volgend 

jaar ongetwijfeld weer een hele reeks thema’s, waaronder 50 jaar 

G-model en 75 jaar Porsche productie. Ik ben erg benieuwd!

Wat wij als club volgend jaar hebben is ons 30 jaar bestaan. Dit 

gaan we niet zo uitgebreid vieren als het 25-jarig bestaan in 2018, 

maar we gaan er wel volop aandacht aan besteden. Zoals het er nu 

naar uitziet maken we een combinatie met de Paasrit. We gaan de 

roots opzoeken van de club, waar is het ooit begonnen, welke rit is 

er toen gereden (in Noord Brabant, want daar is onze club per slot 

van rekening opgericht) en we gaan eens kijken of de toenmalige 

horeca nog steeds bestaat.

De kalender voor 2023 hebben we samengesteld. Voor De “Ireland 

Driving Experience” en de jubileumeditie “Le Mans Classic” zijn 

de uitnodigingen al enige tijd geleden verstuurd. Deze zitten 

inmiddels vol. Op 10 juni gaan we een rit rijden in combinatie met 

de Porsche 356 club vanwege 75 jaar Porsche productie. 

Verder hebben we “Arosa Classics” in Zwitserland 

voor het eerst op de kalender gezet. Dit evenement 

vind plaats van 31 augustus tot en met 3 september. 

De organisatie schrijft hier zelf over: “Arosa 

Classic Car. In recent years, the reputation of the 

international hill climb has spread beyond the 

borders of Switzerland. As always, this year’s event 

will provide fun attractions on and off the race 

track.” Dit wordt ongetwijfeld een mooi evenement!

We hopen velen van jullie te zien op 15 januari 

2023 op de Nieuwjaarsreceptie met de aansluitende 

rondvaart langs het spectaculaire Amsterdam Light 

Festival.

Fijne Feestdagen!

Dennis & Patrick
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 Keep it original.
 De klassieke 911 & 912. 

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

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl/classic
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06 - 54 681 475 
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Peter Broerse
Bert van den Berg
Contact: Vincent van den Berg
06 - 247 339 72
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Vincent van den Berg 
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06 - 247 339 72 
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REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
06 - 53 236 691 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

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

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

FOTO MIDDENPAGINA
Photography: Jeff Ludes. CG (car & special 
effects), retouching & rigging: Mainworks

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

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland, 
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders, 
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet 
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen 
op grond van de in dit clubmagazine gedane 
mededelingen.

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

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

www.theovanrijn.nl theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade 06-12459693

Theo van Rijn

 

EVENEMENTENKALENDER 2023

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

CLUBEVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie
Technische meeting 
ALV 
Technische online meeting 
Paasrit icm. 30-jarig clubjubil.
Tech. inspect. Ierland / Le Mans
Ireland Driving Experience
Cars & Coffee
Le Mans Classic
Arosa Classics
Cars & Coffee 
Herfstrit
Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN
Interclassics
Porsche Collectors Day 
Techno Classica
Porschefreunde
SPA Classic
Porsche Plaza
Mille Miglia
Porsche Parade Europe
Historic Grand Prix
Classic Days Düsseldorf
Oldtimer Grand Prix
Porsche Supercup
Concours d’Elegance
Zoute Grand prix

DATUM
zondag 15 januari
zaterdag 11 februari
zondag 19 maart
zondag 26 maart
maandag 10 april
zaterdag 15 april
9 t/m 18 juni
zondag 18 juni
30 juni t/m 3 juli
31 aug t/m 3 september
zaterdag 9 september
29 september t/m 1 oktober
zaterdag 18 november

DATUM
12 t/m 15 januari
nnb.
12 t/m 16 april
maandag 1 mei
12 t/m 14 mei
zaterdag 3 juni
13 t/m 21 juni
nnb.
14 t/m 16 juli
4 t/m 6 augustus
11 t/m 13 augustus
25 t/m 27 augustus
1 t/m 3 september
5 t/m 8 oktober

PLAATS
Amsterdam
nnb.
Helmonds Museum
Online via Teams
nnb.
Mijdrecht
Ierland
nnb.
Le Sarthe / Le Mans
Arosa
nnb.
Eifel
nnb.

PLAATS
Maastricht
Heteren
Essen
Dinslaken
Spa
Vianen
Rome
Zwitserland
Zandvoort
Düsseldorf
Nürburgring
Zandvoort
Soestdijk
Knokke

LAND
NL
NL
NL
NL
NL
NL
IR
NL
F
CH
NL
B
NL

LAND
NL
NL
D
D
B
NL
I
CH
NL
D
D
NL
NL
B
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Een ander hoogtepunt dit jaar was de weekendrit met de 911 friends 

club. Ik realiseer me dat de meeste daarvan niet in een luchtgekoelde 

klassieker rondrijden, maar met de nieuwste van de nieuwste 

modellen vertegenwoordigd zijn. Een geweldig weekend in Zuid 

Limburg en de Nürburgring, heerlijk toeren. Afgesloten met een van 

de mooiste ervaringen in een Porsche: de 300 km/uur grens bereikt. 

Geen zorg, veilig op een zondagochtend vroeg, zonder verkeer. Wat 

zijn Porsches toch heerlijke auto’s die zo veel aankunnen. 

En nee, dat was niet met de F, maar met een moderne Turbo. Wat een 

geweldige techniek zit er in een dergelijke auto die je het gevoel geeft 

van volledige controle. En dan te bedenken dat de 911 F aan de basis 

daarvan heeft gestaan. Als ik met de F een beetje doorrij op de dijkjes 

van mijn achterland en hij (of zij?) bij hogere snelheden wat licht op 

het stuur wordt, dan voel je het verschil toch wel duidelijk. Maar beide 

auto’s geven elk op hun eigen manier veel bevrediging en plezier.

Andere mooie Porsche herinneringen zijn de Porsche Classic op Spa 

Francorchamps, de  Historische races op Zandvoort en de goede 

doelenrit voor Kika. Verder een spontane privé rondtoer van Robert 

Doornbos in het nieuwe Porsche Centrum Rotterdam en de vele 

koffiebezoekjes op zaterdagochtend met de club bij Targa Florio, 

Visser Hilversum, Van der Gugten, Renes Collectables in Vught, 

Porsche Maastricht, Eindhoven, Twente, Leusden, Amsterdam en 

Gelderland en zo kan ik nog wel even doorgaan.

ZO AAN HET EIND VAN HET JAAR 

IS HET NIET ONGEBRUIKELIJK OM 

TERUG TE KIJKEN EN  ALVAST EEN 

BEETJE VOORUIT TE KIJKEN. 2022 

WAS VOOR MIJ PRESOONLIJK EEN 

MOOI PORSCHE JAAR. LAAT IK DE 

BELANGRIJKSTE MOMENTEN EVEN 

MET U DOORNEMEN, OOK AL 

OMDAT SOMMIGE VAN DE CLUB 

ERBIJ BETROKKEN WAREN.

COLUMN JEROEN CARÉ

Het jaar begon al goed toen ik de gelegenheid kreeg om de 

997 turbo in te ruilen voor een 991 Turbo S. Nu klinkt het net 

alsof dat zo ingewikkeld was, uiteindelijk is het gewoon een 

kwestie van kopen zult u denken. Maar ik bedoel eigenlijk 

dat ik een uitvoering tegenkwam die aan mijn wensen 

voldeed. Zo startte het jaar goed en had in januari al mijn 

droomauto binnen, terwijl de Blutorange ölklappe ook nog 

in de garage staat. Ik ben een bevoorrecht mens. 

Hoogtepunt van het jaar was de organisatie van 

Porsche Plaza in IJsselstein. De eerste keer dat we 

dit deden voor het goede doel, als verlengstuk van de 

Classic Car Rally die we als lokale Lions al een aantal 

jaar organiseren. Met 60 Porsches van alle leeftijden, 

daarbij ook de nodige luchtgekoelde modellen en 

leden van deze club, een geweldig evenement waar 

organisatie en deelnemers met veel plezier op 

terugkijken. Kijk voor de foto’s nog maar eens op 

www.lionsclassiccar.nl.

Een ander wellicht voor de buitenwereld wat 

verborgen hoogtepunt was een verdere renovatie 

van het motorcompartiment van de ölklappe. Tja 

dit is natuurlijk al wat minder interessant voor de 

buitenstaander, maar past in het meerjarenplan van 

de auto, die eigenlijk pas achteraf lijkt te bestaan. 

Er zit geen grotere gedachte achter dan dat ik ieder 

jaar wat wil laten doen. Het begon jaren terug met ‘t 

interieur en de rubbers, toen een grote renovatie van 

de stoelen en bekleding. Het opnieuw laten spuiten 

van de airflowcap stond voor dit jaar op de rol. Maar 

welke kleur? Lastig om de juiste te achterhalen, 

maar met advies van de specialisten uitgekomen 

op Appeltjesgroen. Om er daarna door een van 

onze wandelende encyclopedie leden op gewezen 

te worden dat het voor deze motoruitvoering, deze 

motorserie toch echt een andere kleur moet zijn. 

Maar de kleur zit er al op, en die gaan we er niet 

afhalen. Het ziet er mooi en ik ben er erg blij mee. 

En dan mis ik nog de ritjes met de Dauwtrappers en 

andere clubjes. Als ik het allemaal zo op een rijtje zet, is 

een bosje Bloemen voor mijn vrouw wel op zijn plaats. 

Ben er toch wel veel tijd aan kwijt zo bij elkaar. Maar nu 

begrijpt de redacteur – webmaster hopelijk ook waarom 

ik wel eens een deadline mis voor ons magazine. 

@Redactie: het zij je vergeven Jeroen😊

Voor 2023 staan weer wat leuke dingen reeds op de 

agenda. Bovenaan Classic Le Mans met deze club, nu al 

zin in. En natuurlijk de Porsche Plaza 2nd edition op 3 

juni aanstaande. Zet hem maar vast in de agenda.

Het is een heerlijke 

hobby, ook al omdat 

het de gelegenheid 

geeft veel andere 

liefhebbers te 

ontmoeten. Ik kijk 

ernaar uit lekker 

door te gaan in 2023. 

Graag tot dan!

Groet, 

Jeroen

RENS RUTS     RENS.RUTS@GMAIL.COM

PASCAL KOPPENHAGEN  PASCAL.KOPPENHAGEN@GMAIL.COM

ERIK VAN DER ZWAN   ERIKVANDERZWAN@HOTMAIL.COM

RONALD BIJNEVELT  RONALDBIJNEVELT@HOTMAIL.COM

EDGAR VAN SILFHOUT  EDGARVANSILFHOUT72@GMAIL.COM

BOYD MULDER   BOYDMULDER@GMAIL.COM

JOHN VAN PUTTEN   JVP1963@ME.COM

WIM VAN RIXTEL   WIRIX@PLANET.NL

MICHIEL LEQUIN   MBLEQUIN@ME.COM

JEROEN NATHALIA   JEROEN@NATHALIABEHEER.NL

STEPHAN MASSELINK  S.MASSELINK@TEEUWLAND.NL

001.22

916.22

917.22

918.22

919.22

920.22

921.22

922.22

923.22

924.22

A143.22

NIEUWE LEDEN

ASPIRANT LID

Een hartelijk welkom aan alle nieuwe (aspirant) leden en in het bijzonder aan Rens Ruts, een van de oprichters 

van onze club in 1993. Rens heeft zijn oorspronkelijke lidnummer 001 weer teruggekregen!
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WIM VAN RIXTEL

EVEN VOORSTELLEN

Mijn echtgenote, hond en ik, inmiddels gepensioneerd, wonen 

midden op de Veluwe. Onze dochters zijn het huis uit en brengen 

ons met hun gezinnen regelmatig een bezoek.

Ik was van 2012 (of 2013) tot 2015 met lidnummer 719 clublid en na 

even te zijn weggeweest, nu dus weer terug “op het nest”. De auto is 

in de tussentijd gebleven, de ingelaste pauze had te maken met veel 

andere leuke bezigheden en hobby’s. Één van de andere hobby’s 

is het vliegen, door Europa, in een Cessna 172. Een leuk detail is 

dat dit vliegtuig een soortgelijke motor heeft als de Porsche 912, 

namelijk een viercilinder boxermotor. Een Lycoming IO-360-L2A 

120 kW (160 pk) motor om precies te zijn.

Oké, de Porsche 912 dan.

Het begon destijds met een zoektocht naar een Volkswagen 

Karmann Ghia, maar na verschillende exemplaren te hebben 

gezien, kwam ook de Porsche 912 telkens weer langs. We besloten 

uiteindelijk de switch te maken naar de 912.

gemaakt voor de witte 912 swb uit 1966. Hij zag er netjes uit, maar 

schijn bedriegt. Nadat we erin hadden gereden, viel meteen het 

schurende geluid uit de versleten versnellingsbak op. “Geen punt, 

we zetten er nieuwe tandwielen in” zei de verkoper. Er zijn toen 

wat tandwielen gewijzigd, motor ophangrubbers vervangen en er 

werd wat klein spuitwerk verricht. In de tussentijd werd na een 

speurtocht op het internet de eerste eigenaar teruggevonden in 

Florida USA en zo kwamen we erachter dat de auto zoals we die 

aantroffen origineel was, met “matching numbers”.

Toen we de auto hadden opgehaald bleek het schurend geluid uit de 

versnellingsbak wel wat minder te zijn, maar het was niet weg. Toch 

besloten om de auto aan te schaffen voor de somma van €19.250,-

. En op de trouwdag van onze dochter en schoonzoon heeft de 

Porsche goed gepresteerd, precies zoals gepland.

Dat schijn bedriegt kwam later naar boven. Na enkele 

onderhoudsbeurten bij Porsche Centrum Gelderland kwam men er 

achter dat de bodem in Amerika gerepareerd was met ingeplakte 

aluminium verkeersborden! De bodem was dus verrot, en niet 

zo’n klein beetje ook. De toenmalige verkoper wist natuurlijk van 

niets. Porsche Centrum Gelderland heeft de auto toen minuscuul 

onderzocht en gaf het advies er een totale nieuwe bodem in te 

lassen. Het chassis was verder oké, helemaal “hard”. De opdracht 

gegeven en de nieuwe bodem zat er een paar maanden later in. 

Deze moest wel van Porsche Duitsland komen, en werd speciaal 

voor de auto gemaakt.

Het schurend geluid van de versnellingsbak werd naar mate de tijd 

vorderde steeds irritanter. Door verschillende garages werd ons 

echter geadviseerd “niets aan doen want dat doen ze allemaal”. 

Afgezien van dit euvel bleef de auto goed rijden, totdat de volgende 

reparatie zich aandiende. Op een gegeven moment kwamen de 

uitlaatgassen direct uit de motor in plaats van uit de uitlaat. Nader 

onderzoek wees uit dat de cilinders en zuigers waren versleten en 

We hebben een aantal van die auto’s serieus 

bekeken, erin gereden en laten keuren. Er mocht wel 

iets aan mankeren, maar het moest goed te repareren 

zijn. Nou dat valt niet mee, van echt “barrels” tot 

aan “concours staat” en alles er tussenin werd 

aangeboden. Uiteindelijk hebben we de keuze 

HET IS NU CA. 10 JAAR GELEDEN DAT WIJ ONZE PORSCHE 912 
SWB UIT 1966 HEBBEN AANGESCHAFT. DE WENS WAS DE 912 
ALS TROUWAUTO TE GEBRUIKEN BIJ HET HUWELIJK VAN ONZE 
DOCHTER EN SCHOONZOON, EN ZO GESCHIEDDE. 
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Wĳ geven vorm en kleur aan uw bedrĳf

Industrieweg 11 Woerden  •  0348-441235
  •  

  •  www.drukwerkstudio.nl

aan vernieuwing toe waren. Inmiddels waren we terecht gekomen 

bij Porsche specialist Erpa wat een goede zet bleek, want de motor 

is bij dit bedrijf volledig en naar tevredenheid gerestaureerd.

Vervolgens weer een paar jaar zonder problemen in de auto 

gereden, in de lente, ’s zomers, in de herfst en zelfs in de winter (als 

er geen pekel lag tenminste).

We kregen na verloop van tijd wel wat problemen met de afstelling 

van de carburateurs, waarop Erpa ons adviseerde de afstelling in 

België te laten doen, bij een super specialist die alléén carburateurs 

reviseert en dan afstelt met de uitgebouwde motor belast op een 

waterbak.

We hebben de motor naar dit bedrijf gebracht, waar het werk in 4 

weken geklaard werd. Omdat de motor er toch uitlag, werd nu ook 

de versnellingsbak geheel gereviseerd. En met resultaat want het 

schurend geluid was helemaal weg! Erpa was bijna nog blijer dan 

wijzelf !

De motor weer opgehaald met een door Erpa meegegeven Caddy. 

Best wel een ritje, tot voorbij Antwerpen. De Belg die het werk 

heeft uitgevoerd is gewoon uniek, je moet 

hem niet tegenspreken want dan mag je de 

motor weer meenemen. Hij is klaar gaf hij 

aan, en laat niemand maar dan ook niemand 

aan de carburateurs komen. Als er wat is, hier 

langskomen dan maak ik het in orde, service. 

Deze laatste reparatie is nu 3 jaar geleden 

uitgevoerd. De Porsche rijdt sindsdien als nieuw.

Het heeft een paar jaar geduurd maar het 

resultaat mag er zijn. Het betekent wel dat de 

auto nu met regelmaat de werkplaats van Erpa 

bezoekt. In november zijn na een controle 

nieuwe banden gemonteerd, niet omdat ze te weinig 

profiel hadden maar omdat ze te oud waren. Je wil 

tenslotte geen klapband ervaren. Tevens is het rubber 

van de achterruit vernieuwd. Dat vernieuwen van 

zo’n raamrubber blijkt nog een hele klus te zijn, met 

1 persoon in de auto en 4 personen die van buitenaf 

druk op de ruit uitoefenen. Daarnaast bleek dat er 

nieuwe verchroomde velgen beschikbaar waren 

(nog maar 8 ergens op voorraad), die ik maar gelijk 

geclaimd heb, om op een later moment te monteren. 

Vorige maand is de auto getaxeerd voor de verzeke-

ring, met nu de formele status 3+. Bijgaand wat foto’s 

van de verschillende reparaties en de huidige staat.

Wij zijn superblij met het uiteindelijk eindresultaat!

Met vriendelijke groeten,

Wim van Rixtel

Lidnummer 922.22

Het Tsjechische automerk TATRA 

bestaat dit jaar 125 jaar en produceert 

momenteel bijzondere vrachtauto’s 

met speciale aandrijftechniek met 

unieke off-road kwaliteiten. DAF heeft 

al jaren een samenwerking met TATRA 

en levert onder meer motoren en 

cabines.

TATRA heeft een rijke geschiedenis en 

heeft tot in de jaren ’90 ook hele bijzondere 

personenauto’s geproduceerd. De modellen 

hadden allemaal speciale techniek, vooral de 

personenauto’s met de grote luchtgekoelde 

V8 motoren achterin zijn wereldberoemd. 

Het 125-jarig bestaan van TATRA, de 

jarenlange samenwerking met DAF, de rijke 

historie en de bijzondere techniek zijn voor 

het DAF Museum genoeg redenen om een 

tentoonstelling aan TATRA te wijden. 

IN MEMORIAM 
WIM REININGA

TATRA TENTOONSTELLING  
IN HET DAF MUSEUM EINDHOVEN

Casper Reininga, zoon van ons clublid Wim Reininga 

berichtte ons dat zijn vader op 2 oktober 2022 zeer 

plotseling is overleden. Wim was sinds eind jaren 

negentig lid van onze club en heeft veel voor en met 

onze club ondernomen. We wensen de familie en 

vrienden van Wim veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur

Het DAF Museum heeft 

in samenwerking met de 

fabrikant TATRA, maar 

ook met het TATRA 

Fabrieksmuseum en het 

Technisch Museum uit 

Kopřivnice (Tsjechië) 

een collectie voertuigen 

(personenauto’s, vrachtauto’ 

en schaalmodellen) naar 

Eindhoven gehaald die 

werkelijk uniek te noemen is. 

De TATRA-tentoonstelling 

werd op 1 oktober jl. geopend 

en zal een half jaar (dus tot 

eind maart 2023) in het DAF 

Museum te zien zijn. Kijk voor 

meer informatie op: 

https://www.dafmuseum.nl/.
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PORSCHE AANDELEN KREGEN OP 29 SEPTEMBER 2022 
EEN NOTERING OP DE DUITSE AANDELENBEURS.

BEURSNOTERING 
PORSCHE IN FRANKFURT

Porsche zou Porsche niet zijn als men niet in staat zou zijn 

tot iets uitzonderlijks met een tikkeltje eigenwijs gedrag. 

Het beste bewijs hiervan is de 911 die als een van de weinige 

sportwagens al sinds zijn geboorte de motor achter heeft. 

Een ander bewijs is dat het management van Porsche besluit de 

onderneming op de aandelenbeurs te noteren in een periode dat de 

aandelenkoersen sterk dalen door de stijgende rente en de recessie 

die op de loer ligt.  Beleggers zijn even niet meer geinteresseerd 

om aandelen te kopen maar dat geldt totaal niet voor de Porsche 

aandelen. De vraag naar de aandelen overtreft het aanbod vele 

malen, beleggers vinden het aandeel Porsche een mooie aanvulling 

in de portefeuille. Ook hier heeft Porsche een bekende slimme 

truc toegepast, namelijk het creëeren van schaarste zoals men ook 

veelvuldig met specifieke modeluitvoeringen doet middels een 

beperkte oplage. De Porsche aandelen zijn sinds 29 september 2022 

aan de beurs in Frankfurt genoteerd en op basis van de uitgiftekoers 

van 82,50 euro per aandeel wordt de onderneming een waarde van 

ruim 75 miljard toegedicht. 

Met een knipoog naar de icoon zijn er 911 miljoen aandelen 

verhandelbaar op de beurs. Dat klinkt wellicht als veel maar dat is 

het in de praktijk niet. De reden is dat het grootste 

deel van deze aandelen in handen zit en blijft van 

de huidige aandeelhouders te weten de Volkwagen 

Group en de Porsche Holding waarin de familie Piëch 

de grootste aandeelhouder is. Hiermee blijven de 

zeggenschapsverhoudingen vrijwel intact maar zijn er 

dus weinig aandelen te verkrijgen voor beleggers. 

Tijdens de presentaties van het management aan 

beleggers werden een aantal interessante data en 

strategische keuzes gecommuniceerd. Porsche 

heeft in 2021 ruim 300 duizend auto’s verkocht 

met een gemiddelde afzetprijs van 100 duizend. 

Ter vergelijking, Ferrari verkocht 11 duizend auto’s 

tegen een gemiddelde prijs van 380 duizend. Qua 

winstgevendheid is er tevens een groot verschil 

maar dan tegenovergesteld: bij Porsche was de 

operationele winstmarge 17% in 2021 en bij Ferrari 

25%. Porsche verwacht dat winstmarge de komende 

jaren zal stijgen mede dankzij schaalvoordelen met 

de VW groep. Daarnaast is het orderboek voor de 

911 nog nooit zo hoog geweest, mede door gebrek 

aan componenten (chips) zijn levertijden opgelopen tot meer dan 1 

jaar. China is een belangrijke groeimarkt waar inmiddels 1/3 van de 

omzet behaald wordt. De kenmerken van de klanten zijn duidelijk 

anders dan in de westerse landen. De helft van de kopers in China is 

vrouw en heeft een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Het merk heeft 

dus juist of ook bij jongeren een grote aantrekkingskracht. 

Ook Porsche ontkomt niet aan een verdere elektrificatie van de 

modellen mede door de strengere wetgeving. In 2025 verwacht men 

dat de helft van de nieuw verkochte auto’s elektrisch zal zijn en rond 

2030 moet dit percentage naar zo’n 80%. De Taycan is een groot 

succes gebleken en heeft veel kopers aangetrokken die anders niet 

voor een Porsche gekozen zouden hebben. Het volgende model dat 

volledig elektrisch aangedreven zal worden is de Macan, deze zal in 

2024 gelanceerd worden. Niet veel later zal de elektrische Cayenne 

volgen. Wat betreft de 2-deursmodellen zal de 718 als eerste aan 

de beurt zijn en met een volledig elektrische 911 wordt zo lang 

mogelijk gewacht. Immers, de kopers van deze icoon hechten grote 

waarde aan geluid en beleving. Het zal pas na 2030 worden dat een 

elektrisiche 911 op de markt komt. Het management verwacht dat er 

dan een enorme vraag zal zijn naar de laatste benzine 911’s en dat dit 

ook een positief effect zal hebben op de vraag naar oudere modellen. 

En hopelijk ook voor de echte oudjes zoals wij hebben.

De kracht van de onderneming Porsche ten opzichte van de meeste 

andere producenten van elektrische auto’s is de mogelijkheid van 

maatwerk. Klanten kunnen hun specifieke wensen ten aanzien 

van de auto in grote mate vervullen en deze wensen kunnen 

bij hun klantengroep nogal extreem zijn. Dat is 

heel wat anders dan bij Tesla, daar heeft de koper 

keuze uit een aantal kleuren maar daar houdt 

de personalisering wel grotendeels op. Juist het 

aanpassen aan de wensen van de klant is iets waar 

Porsche heel bedreven in is en tevens een hoge winst 

oplevert.

Porsche is slechts 1 van de 12 merken (waaronder 

Bentley, Lamborghini en Bugatti) die de VW group 

heeft maar is qua inkomsten de grootste. Door de 

beursgang van Porsche verkrijgt VW extra inkomsten 

die men hard nodig heeft voor de enorme kosten van 

elektrificatie van de modellen. De bestuursvoorzitter 

van Porsche, Oliver Blume, is recent tevens tot 

bestuursvoorzitter van VW benoemd hetgeen bij 

beleggers, vanwege de dubbele rol en het risico 

van belangenverstrengelingen, vraagtekens opriep. 

Blume heeft beleggers min of meer verzekerd dat 

Porsche een eigen, onafhankelijke koers kan blijven 

varen ten aanzien van research en ontwikkeling 

van nieuwe modellen. Alleen zo kan Porsche zijn 

unieke positie en imago behouden wat belangrijk is 

voor de waardering van het aandeel, die veel hoger 

ligt dan voor VW, en dus de ontwikkeling van de 

aandelenkoers.

Joost van Beek
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MET AANSLUITENDE RIT DOOR HET TAUNUS GEBERGTE

FABRIEKSBEZOEK 
PORSCHE STUTTGART 
ZUFFENHAUSEN

In het (lange) weekend van donderdag 29 september tot en 

met zondag 2 oktober 2022 namen 15 equipes deel aan het 

door onze secretaris Vincent van den Berg georganiseerde 

bezoek aan de Porsche fabriek in Zuffenhausen met een 

aansluitende rit door het in Midden Duitsland gelegen 

Taunus gebergte. 

Het evenement stond oorspronkelijk voor 2021 geprogrammeerd 

maar moest vanwege de Covid-19 pandemie worden uitgesteld. Dit 

najaar stond het licht op groen maar omdat alle fabrieksbezoeken 

geruime tijd hadden stilgelegen en de wachtlijst van belangstellende 

clubs enorm was opgelopen, deed Porsche een vriendelijk doch 

dringend beroep op ons om het bezoek te combineren met de 

Porsche Club 928 Nederland. Dit was uiteraard geen enkel 

probleem (integendeel), maar het hield wel in dat het aantal 

beschikbare “tickets” – lees: met maximaal 30 personen de fabriek 

in – min of meer gelijkelijk moest worden verdeeld en dat er binnen 

onze club moest worden geloot. Mede hierom organiseerde de club 

parallel aan dit evenement een rondrit door de Elzas, waarover u 

elders in het clubmagazine en op de website meer leest.

HEENREIS
De heenreis donderdagmiddag naar Stuttgart 

Zuffenhausen was op eigen gelegenheid. De meeste 

equipes vertrokken in de loop van de dag naar het 

zuiden, in de hoop de grootste verkeersopstoppingen 

en files te vermijden. Uw redacteur / webmaster 

speelde chauffeur voor de organiserende 

secretaris en na een vlotte rit arriveerden we rond 

etenstijd bij het – voor degene die eerder aan een 

fabrieksbezoek deelnamen – welbekende Achat 

Hotel, op een steenworp afstand van de fabriek. In de 

parkeergarage stonden inmiddels de nodige Porsches 

911 en 928 gebroederlijk naast elkaar opgesteld en 

deden de eigenaren en bijrijders zich boven in het 

naast het hotel gelegen restaurant tegoed aan de 

Italiaanse keuken. Aansluitend werd er nog een 

avondwandeling in de omgeving gemaakt en ondanks 

de vermoeiende rit en dag werd er door deze en 

gene aan de bar van het hotel nog wat nagepraat en 

gedronken.

MUSEUMBEZOEK
Vrijdagmorgen werd het gezelschap om stipt 10:20 uur 

voor de ingang van het Porsche museum opgewacht en 

allerhartelijkst welkom geheten door Stephan Griese 

van Porsche Global Community Management. Door 

miscommunicatie tussen de deelnemers waren de Porsche 

911 rijders met de auto naar het museum gekomen, en 

hadden de Porsche 928 rijders deze in de parkeergarage 

van het hotel achtergelaten. Desalniettemin konden op het 

overdekte plein voor het museum de nodige foto’s worden 

geschoten. Het kleurrijke spektakel trok behoorlijk wat 

bekijks van andere voorbijgangers en museumbezoekers, er 

werden de nodige foto’s en selfies geschoten. De aansluitende 

rondleiding door het museum was onder leiding van een gids, 

die het gezelschap in een kleine 2 uur langs de belangrijkste 

highlights leidde, waaronder de speciale tentoonstelling 

“Spirit of Carrera RS” die op 20 september jl. was geopend. 

50 JAAR 911 CARRERA RS 2.7
Middelpunt van de speciale tentoonstelling was uiteraard de puris-

tische lichtgewicht sportauto met als bijnamen de “Ducktail”, “RS” 

of “2.7er”: de iconische Porsche 911 Carrera RS 2.7, bij de introduc-

tie in 1972/1973 de snelste Duitse productieauto van zijn tijd en het 

eerste productiemodel met een voor- en achterspoiler (de befaamde 

“Ducktail”). De RS 2.7 was tevens de eerste 911 die het opschrift 

“Carrera” kreeg, vernoemd naar de klassieke Carrera Panamerica-

na. De tentoonstelling blikt terug op het begin, de ontwikkeling en 

de technische hoogtepunten van dit in oktober 1972 door Porsche 

op de Autosalon van Parijs gepresenteerde (automobiele) cultobject 

en de invloed die het model heeft gehad, tot vandaag de dag toe.

LUNCH
Aansluitend aan het museumbezoek wachtte ons een exclusie-

ve lunch in het bovenin het museum gesitueerde Christophorus 

restaurant. Ook voor een individueel bezoek aan het museum ten 

zeerste aan te bevelen, niet alleen vanwege de prettige atmosfeer en 

het schitterende uitzicht maar zeker ook vanwege de uitmuntende 

keuken. Houdt met het plannen van uw bezoek evenwel rekening 

met fikse wachttijden. Een lunch moet naar zeggen ruim 3 maan-

den van te voren worden gereserveerd, de diners waren voor 2022 

helemaal volgeboekt. 

FABRIEKSBEZOEK
Na de lunch werd het gezelschap op de begane 

grond van het museum opgewacht door de gidsen 

die de rondleiding door de fabriek verzorgden. 

De groep werd gesplitst, telefoons en camera’s 

werden ingenomen en headsets uitgereikt. 

Vertrek te voet naar de fabriek waar in een kleine 

2 uur een inkijkje werd gegeven in het uiterst 

indrukwekkende en complexe productieproces van 

de moderne Porsche 718 en 911. NB. Voor de ook 

in Zuffenhausen geproduceerde Porsche Taycan 

is er een aparte fabriekstour. Dat viel buiten dit 

programma. De indrukken die tijdens het bezoek 

worden opgedaan en de informatie die je door de – 

overigens uitstekende gids – worden aangereikt, zijn 

eenvoudigweg duizelingwekkend. Ook al ben je hier 

net als in ons geval al verschillende keren geweest. Er 

worden per dag in drie shifts zo’n 350 Porsches 718 

en 911 geproduceerd, elke 3 minuten rolt er een auto 

van de lopende band. Het hoofdproces – de backbone 

of ruggengraat – loopt continue door en met behulp 

van allerlei sub-processen die als visgraten aan de 

ruggengraat zijn gekoppeld, worden componenten 

en halffabricaten aangevoerd en in het proces 

ingebracht. De hoeveelheid verschillende onderdelen 

en componenten, het hele proces, de mate van 

perfectie en vooral ook de extreem nauwkeurige 

timing – zijn ontzagwekkend. Elke auto wordt op 

klantwens samengesteld en gebouwd. Tussen de 

“standaard” auto’s (die eigenlijk niet bestaan bij 

Porsche) worden ook specials gebouwd. Zo zagen 

we bijvoorbeeld verschillende exemplaren van het 

nagelnieuwe Sport Classic model langskomen maar 

In het oog springend zijn alle bouwactiviteiten 
rondom het museum. De tegenover het museum 
gevestigde Porsche dealer was kort tevoren naar 
de binnenstad van Stuttgart verhuisd en op de 
plek van het inmiddels nagenoeg gesloopte pand 
zou een uitbreiding van de Porsche carrosserie 
productie worden opgetrokken. Verder werd aan de 
overzijde van de Porsche Platz – het verkeersplein 
rondom de sculptuur met 3 Porsches – een 
significante uitbreiding van het onderdelenmagazijn 
opgetrokken. Vanwege de almaar toenemende 
wereldwijde vraag naar Porsches,  kampt men 
voortdurend met  capaciteitsproblemen en 
wordt letterlijk elke m2 ruimte benut om de 
productiecapaciteit uit te breiden. 
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ook enkele “fullrace” circuitmodellen (992 GT3 Cup?) met 

ingelaste rolkooi, blussysteem etc. Zelfs prototypes worden 

naar verluid “gewoon” op de lopende band afgebouwd, 

zij het dat er dan wat lege plekken voor en achter zo’n 

auto worden ingeruimd om de montageploegen zodoende 

meer tijd te geven, zonder het proces stil te hoeven 

leggen. Trouwens, in de hele productielijn is slechts één 

robot actief, die verzorgt het leggen van de kitnaad op de 

voor- en achterruiten die vervolgens met de hand  worden 

gemonteerd. Aansluitend aan het lopende band spektakel 

werd de interieurafdeling bezocht en mochten we tot slot 

een kijkje nemen bij de motorenbouw. Allemaal even 

indrukwekkend en een bezoek meer dan waard! 

NAAR HOFHEIM AM TAUNUS
Na afloop van het fabrieksbezoek en afscheid van Stephan Griese 

en de andere Porsche medewerkers was er nog gelegenheid voor 

een bezoekje aan de museumwinkel, wat helaas abrupt werd 

afgebroken door een heus brandalarm. Het museum werd in enkele 

minuten op beheerste wijze ontruimd en wij moesten in allerijl de 

voor het museum opgestelde auto’s verplaatsen in verband met 

de aanstormende brandweerauto’s (van Porsche zelf). Er was naar 

verluid een brandalarm afgegaan maar zonder verdere gevolgen. 

Het incident vormde aanleiding om naar het 200 kilometer 

noordelijker gelegen Hofheim am Taunus af te reizen, waar de 

komende twee nachten in Hotel Gasthof Grüner wald zou worden 

overnacht. Enkele equipes reden nog even naar het centrum van 

Stuttgart voor een bezoek aan de nieuwe Porsche dealervestiging 

daar. Deze was officieel op 29 september geopend maar tijdens 

het bezoek op vrijdag was men nog volop aan het opruimen en de 

showroom aan het vol rijden. Nog vermeldenswaardig is dat het 

een van de hoogste gebouwen van Stuttgart is en dat in de toren zelf 

Porsche Design is gevestigd. In de loop van de namiddag en avond 

arriveerde iedereen bij het hotel, waar het grote passen en meten 

begon om alle auto’s op het compacte afgesloten parkeerterreintje 

kwijt te kunnen. Omdat één equipe met een moderne auto 

arriveerde die “buiten kon slapen” lukt het nét. Kort na aankomst 

werden we verwacht in het nabij gelegen restaurant Alter Hof, waar 

een uitstekend driegangen diner werd uitgeserveerd en tot in de late 

uurtjes gezellig werd nagetafeld. 

HET TAUNUS GEBERGTE
In tegenstelling tot de donderdag en vrijdag regende het op 

zaterdagmorgen pijpenstelen, hetgeen overigens ook voorspeld 

was. Tijdens het uitstekende ontbijt werden de 

routeboeken en de – dankzij de inspanningen van 

Vincent – van Porsche Centrum Rotterdam en 

Gelderland ontvangen goedgevulde “goodybags” 

uitgereikt. Het vertrek vanaf de parkeerplaats 

verliep niet zonder slag of stoot omdat de elektrisch 

aangedreven poort elke dienst weigerde, mogelijk als 

gevolg van de hevige 

regenbuien. Na een 

half uur proberen, 

heen en weer lopen 

en bellen werd de 

poort uiteindelijk 

met man en macht 

over de aandrijving 

heen getild, zodat 

het gezelschap in elk 

geval kon vertrekken. 

De route zelf deed 

de vertraagde start 

en het aanvankelijk 

slechte weer snel 

vergeten. Wat een 

prachtige omgeving en wat een mooie route, ten 

westen van Frankfurt am Main. Even wat relevante 

achtergrondinformatie: Frankfurt am Main is de 

grootste stad in de deelstaat Hessen en de op 

vier na grootste stad van Duitsland. De Taunus is 

een middelgebergte behorend tot het Rijnlands 

Leisteenplateau. Het wordt begrensd door de Rijn in het westen, 

de Wetterau in het oosten (als onderdeel van de Hessische slenk, 

een uitloper van de Boven- Rijnslenk), de rivier de Lahn in het 

noorden en de rivier de Main in het zuiden. De hoogste berg van 

de Taunus is de Großer Feldberg die een kleine 900 meter hoog 

is. Aan de westkant van de Rijn wordt het gebergte voortgezet 

met de Hunsrück. Op de gevarieerde route kwamen verschillende 

landschappen en allerlei typen wegen aan bod. Totale lengte 

bedroeg een kleine 220 kilometer, wellicht iets meer omdat op 

enig moment vanwege een tweetal ongeplande wegopbrekingen 

een stukje moest worden omgereden. Aan het einde van de 

ochtend klaarde het weer op en na de middag werd het zelfs 

onverwacht zonnig en warm. Menig equipe gebruikte de lunch 

of een koffiestop buiten in de zon! Enfin, de foto’s vertellen het 

verhaal. Onderweg deed zich bij een auto een pechgeval voor, 

vermoedelijk een kapotte koppelingscilinder noopte de eigenaar 

van de betreffende (schitterende!) 928 GTS via de KNAC de 

hulpdienst in te schakelen die de auto ophaalde en naar Porsche 

Centrum Wiesbaden afvoerde. Voor de getroffenen stond er 

dezelfde middag een vervangende huurauto klaar. Enfin, ook dit 

vervelende voorval voorkwam niet dat het al met al een heerlijke 

dag was die bij terugkomst in het hotel werd afgesloten met een 

gezellig samen buiten op het terras en in de onvermijdelijke biertent 

met aansluitend een wederom uitstekend driegangen diner in 

De gids vertelde tijdens de rondleiding dat er 
momenteel zo’n 37.000 mensen werkzaam zijn 
bij Porsche. In Zuffenhausen zijn dat er voor 
de productie van de 718, 911 en Taycan, het 
hoofdkantoor en nog wat stafdiensten zo’n 15.000, 
in Leipzig waar de Cayenne en Macan worden 
gebouwd zo’n 7.000 en in ontwikkelingscentrum 
Weissach zo’n 8.000. Vooral dat laatste is 
indrukwekkend en toont hoe Porsche investeert 
in Research and Development. De overige 
medewerkers werken op diverse kantoren en 
locaties wereldwijd. Porsche produceert en verkoopt 
in 2022 ca. 300.000 auto’s, de levertijd ligt tussen de 
half en één jaar. Het bedrijf ging twee dagen voor 
ons bezoek op 29 september jl. naar de beurs in 
Frankfurt en is op moment van schrijven naar verluid 
ruim 80 miljard euro waard, ruimschoots meer dan 
BMW en Mercedes die stuk voor stuk veel meer 
auto’s produceren. Het succes, de voortdurende 
groei en de winstgevendheid van Porsche lijken 
voorlopig geen grenzen te kennen…

NB. Bij de KNAC geldt in de 
regel dat men pas recht heeft 
op een huurauto als de auto 
niet binnen 48 uur te repareren 
is. Omdat uitgerekend de 
maandag aansluitend aan 
dit weekend een feestdag in 
Duitsland was en de auto niet 
eerder dan dinsdagmorgen zou 
kunnen worden onderzocht en/
of eventueel hersteld, werd 
de huurauto onmiddellijk ter 
beschikking gesteld. Een geluk 
bij een ongeluk!

restaurant Alter Hof. Enkele equipes waren door 

omstandigheden al naar huis afgereisd, waardoor er 

op de parkeerplaats voldoende ruimte was!

AFSLUITING
De zondagmorgen leek qua weer een kopie van de 

zaterdag: opnieuw regende het pijpenstelen. Evenwel 

smaakte ook nu het uitgebreide ontbijt uitstekend 

en vertrokken de equipes op eigen gelegenheid 

huiswaarts. In tegenstelling tot de dag ervoor werkte 

de inmiddels gerepareerde afsluitpoort nu wel mee. 

Net als op zaterdag werd het in de loop van de dag 

droog en scheen eenmaal terug in Nederland zelfs de 

zon. 

De deelnemers kijken terug op een zeer geslaagd 

evenement met een onvergetelijke dag bij Porsche 

en een mooie rit door een voor een ieder van ons 

nog niet eerder bezocht gebied. Alle deelnemers 

bedankten Vincent van den Berg voor alle goede 

zorgen en de perfecte organisatie. 

Marc Bezem

redacteur – webmaster
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Wij hebben de route zojuist verlaten en rijden terug naar huis. 

Erg mooie route met gave wegen 👍. De organisatie bedankt 

en iedereen bedankt voor de gezelligheid. Nog veel plezier 

met de route en het diner. Voor morgen goede reis.

Groeten Laurens en Wilco 

Wij rijden nu op de A3. Bedankt 

allemaal!! En tot de volgende keer. 

Tjibbe de Vries

Dank voor het lange weekend. 

Lijkt me leuk weer eens iets samen 

te doen. Wim Schepers

Dank voor de mooie rit en erg leuk om met de club door de fabriek en het museum te lopen. Top georganiseerd, we hebben genoten. Tot ziens bij een volgend event!Patrick van Loon

Wij moeten noodgedwongen huiswaarts ...  heel 

jammer. Veel dank aan de organisatie, top geregeld 

en erg genoten! Veel plezier nog!

Vincent dankjewel voor de organisatie en het 

uitzetten van de prachtige toertocht. Alle overige 

merci voor de gezelligheid en open gesprekken. 

Wellicht tot een volgende keer. 

Groet 928 Frank Mulders

Leuke trip! Bedankt voor de organisatie en jullie 

gezelschap! Tot de volgende x. Grt Jitze en Frans

Was een super weekend! Erg genoten 👍 bedankt voor de perfecte organisatie 🙏 Guy Machiels

Beste organisatie, bedankt voor het organiseren van 

deze prachtige reis! Voor ieder: goeie en veilige reis 

naar huis. Gr Bart & Arno

Beste deelnemers, allemaal bedankt voor jullie meer dan prettige 

gezelschap. Na twee afzeggingen is het er eindelijk van gekomen: het 

fabrieksbezoek. Heb het met plezier voor jullie georganiseerd. Marc 

bedankt dat ik je bijrijder mocht zijn, de SC heeft het perfect gedaan: 

goed geprepareerd. Nu weer druk met de Herfstrit. Tot dan Vincent 

van den Berg.

Goedemorgen iedereen, als gastrijder van Patrick 

heb erg genoten van de gepassioneerde mensen van 

het merk Porsche. Organisatie was super geregeld. 

Bedankt allemaal en een goeie reis. Marcel ter Horst

Dames en heren, wat een mooie combinatie van prachtige 

Porsches, de technische oorsprong van onze passie, groene 

omgeving en meer dan aangenaam gezelschap! Dank aan de 

organisatie - complimenten Vincent! en top dat we als 928 club aan 

konden sluiten. We hebben er een mooie ervaring en herinnering 

bij, groet aan allen en hopelijk tot weerziens. Marika & Michel

De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere  
bijzondere voertuigen. 

 
In het hart van Nederland, direct langs de A27 en de A12 biedt Passion For 
Cars Houten u een veilige, discrete, geklimatiseerde stalling voor oldtimers, 
youngtimers of andere bijzondere voertuigen. De gepassioneerde eigenaar 
zorgt ervoor dat uw voertuig tijdens de opslag in perfecte conditie blijft en 

rijklaar staat op het moment dat u dat wilt.

Bel voor meer informatie met: 
Remco van den Brink 06 - 22 449 032 of mail naar: 

info@passionforcarshouten.nl / www.passionforcarshouten.nl

De ideale plek die past 
bij uw voertuig



ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022

TECHNISCHE MEETING 
PORSCHE 911 BIJ 
RESTO LAB MAASTRICHT

TECHNISCHE MEETING 
PORSCHE 912 BIJ
RESTO LAB MAASTRICHT

JORIS SCHWEITZER HEEFT ZICH GESPECIALISEERD 

IN DE REVISIE CQ. RESTAURATIE VAN MOTOREN, 

CARBURATEURS EN VERDELERS VAN PORSCHE 356 

EN VROEGE 911 EN 912 MODELLEN.

Belangstellende clubleden werden op zaterdag 12 november 

door Joris van harte welkom geheten in zijn smetteloos schone 

en goed geoutilleerde werkplaats aan huis. Na de ontvangst 

met koffie of thee met echte (nog warme) Limburgse Vlaai werd 

het ochtendprogramma gevuld met uitleg over de demontage, 

reiniging, diagnose en reparatie / restauratie van de vroege 

Porsche 911 motoren. 

Rond de middag werd een uitstekende lunch geserveerd met 

tomaten- en erwtensoep en vers bereide broodjes wat de 10 

deelnemers zich goed lieten smaken. Na de lunch volgde uitleg 

over de revisie/restauratie en afstelling van de carburateurs en 

ontsteking.

Na afloop was er gelegenheid voor een afsluitend drankje en 

een dankwoord richting Joris Schweitzer voor de leerzame en 

heldere uitleg en diens partner voor de goede zorgen.

Tekst en foto’s: 

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

ALS CLUBLID STARTEN MIJN AANLOOPJES NAAR EVENE-

MENTEN EN RITTEN VAN DE CLUB VAAK IN NOORDELIJKE 

RICHTING OVER DE A2, MAAR DIT KEER HAD IK NOG EEN 

FLINKE WEG IN DE ANDERE RICHTING VOOR DE BOEG. 

Vanwege het natte en koude weer koos ik voor de leasebak met 

stoelverwarming. Maar het was mooi te zien dat toch enkele 

clubgenoten hun 912 van stal hadden gehaald. De traditie is; “in 

Limburg wordt je met vlaai ontvangen”, en dat was bij Resto Lab 

ook het geval. Joris Schweitzer had er diverse varianten van in huis. 

Het was gezellig, in de keurig verzorgde en schone werkplaats, met 

vlaai en koffie kennis te maken met een aantal 912-rijders, die ik 

nog niet eerder had ontmoet bij onze club. 

Joris is een aantal jaren geleden begonnen met Resto Lab. Ik leerde 

Joris kennen via zijn vader Edwin Schweitzer, toen die zich met een 

vraag meldde op een Porsche 912 forum. Hij was met Joris bezig 

om een Porsche 912 – voor Joris – te restaureren. Zelf hield hij zich 

vooral met Porsche 356 modellen bezig, tot in de kleinste details. 

Helaas is hij intussen overleden, maar zijn liefde, kennis & kunde 

én behoorlijk wat tools heeft Joris van hem meegekregen. 

Joris heeft uitgelegd dat hij zich vooral specialiseert in revisie van 

motoren van vroege 911 & 912 modellen, inclusief carburateur en 

ontsteking. Hij heeft ons meegenomen in de revisie 

van een 912 motor van Jasper; een revisie die ondertus-

sen is afgerond. Ondersteund door veel fotomateriaal 

hebben we kunnen zien hoe een behoorlijk versleten 

motorblok opnieuw is opgebouwd, waarbij elk onder-

deel is opgemeten, gereviseerd naar fabrieksstandaard 

(of overmaat) en / of keurig optisch in orde gemaakt; 

oftewel “Every Part a Piece of Art”. Het resultaat stond 

te pronken in de werkplaats, zoals je op de foto kunt 

zien.

Na een lunch met lekkere broodjes en heerlijke soep 

is Joris de diepte ingegaan over de aspecten van 

carburatie en ontsteking. Als een echte specialist 

heeft Joris tools om van alles te testen en te 

meten. Zijn uitgangssituatie daarbij is origineel cq 

fabrieksspecificaties. Uit eigen ervaring kan ik zeggen 

dat een door Joris goed gereviseerde en afgestelde set 

Solexen een genot is om mee te rijden. Al met al een 

leerzame dag. 

Joris, hartelijk dank!

Ronald Bosma
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JAN VAN WARENDORP

ITALIË REIS
VOORJAAR 2022

In het voorjaar van 2022 hebben mijn vrouw Margreet en ik voor eerst een lange buitenlandse reis gemaakt met 

onze in 2018 aangeschafte 911 Carrera 3.2 Coupé. Nadat mijn dochter in 2019 en mijn zoon in 2021 voor het laatst 

mee waren geweest op vakantie in het hoogseizoen, konden we nu samen in het voorjaar naar Italië.

Aldus vertrokken we op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei vroeg 

in de ochtend richting ons eerste hotel in Noord-Italië. De heenreis 

ging door Duitsland naar Basel en vandaar langs de Zürichsee, met 

prachtige uitzichten, richting Davos. Op de Flüela pas (2.383 meter 

hoogte) begon het echte rijplezier met lekker veel sneeuw op de 

pashoogte. Vanaf de Flüela pas reden we richting Livigno. Om daar 

te komen moet je door een zeer kleine toltunnel met éénrichting 

verkeer. Gelijk door de tunnel is de grensovergang naar Italië en rij 

je door lange sneeuwgalerijen langs het stuwmeer Lago di Livigno. 

Na 13 uur en ruim 1.000 km rijden kwamen we ‘s avonds moe maar 

voldaan aan in ons hotel in Bormio.

Op vrijdag hebben we een dag niet gereden en in Bormio 

rondgelopen en lekker op terrasjes gezeten. Zaterdag 28 mei was 

de eerste dag dat de Stelvio pas (2.757 meter hoogte) weer geopend 

was na de wintersluiting en we zijn daar de hele dag geweest. We 

waren al twee keer eerder in het hoogseizoen op de Stelvio pas 

geweest (2005 en 2013) en beide keren was het extreem druk, wat 

het een stuk minder leuk maakte. Nu was het er gezellig druk met 

heel veel motorrijders en maar weinig wielrenners. We konden de 

pas heerlijk meerdere keren rijden en het was voor mij echt een 

droom die uitkwam om met mijn eigen sportwagen hier lekker 

te rijden. De hoeveelheid sneeuw op de pashoogte was gering, 

waardoor er weinig mensen aan het skiën waren. De volgende dag 

gingen we via de Fascagno pas (2.291 meter hoogte) naar Livigno. 

Hier kwamen we in een flinke sneeuwbui terecht en hebben we 

de verwarming nog aangehad. Livigno is een belastingvrije zone 

en hier konden we lekker goedkoop tanken voor € 1,73 per liter 

ethanolvrije superbenzine RON 100.

Op maandag zijn we naar ons volgende hotel in 

Argegno aan het Comomeer gereden. We namen 

de toeristische route via de spectaculaire en smalle 

Gavia pas (2.621 meter hoogte). Op de Gavia pas was 

de temperatuur dichtbij het vriespunt en hier waren 

sneeuwwallen tot wel 4 meter hoogte, wat leuk was 

voor de foto’s. De weg van de pashoogte naar Ponte 

di Legno was slecht en op sommige stukken moesten 

we stapvoets rijden vanwege de vele kuilen en het 

geringe zicht door de dichte mist. Je zag hier bijna 

niemand, op de 18 km lange afdaling kwamen we 

welgeteld 1 motorrijder en 2 wielrenners tegen. 

Vanuit Ponte di Legno reden we over mooie tweebaanswegen 

via het Valtellina naar Argegno. Langs het Comomeer is het ook 

prachtig rijden met leuke dorpjes om een terrasje te pakken of een 

ijsje te eten. Als je niet in één van de vele tunnels rijd heb je mooie 

uitzichten over het meer. We zijn o.a. in Cernobbio, wat bekend 

is van het Concours Villa d’Este, Bellagio en Tremezzo geweest. 

Natuurlijk zijn we ook even gestopt bij Villa L’Oleandra van George 

Clooney in Laglio. Er hangt een relaxte sfeer rond het Comomeer, 

waardoor je hier lekker uit kunt rusten en genieten van de vele 

terrasjes waar je heerlijk Italiaans kunt eten.

Op donderdag gingen we naar ons volgende hotel in Rapallo aan de 

kust in Liguria. Het eerste gedeelte van de reis ging via Milano over 

vlakke saaie snelwegen naar het zuiden. Als je echter dichter bij 

Genova komt wordt de omgeving weer heuvelachtig en hebben de 

wegen meer bochten en tunnels. Aangekomen in Rapallo stonden 

we versteld van de verkeers-en parkeerchaos daar. We hebben onze 

auto bij het hotel geparkeerd en hebben al ons vervoer daar met de 

trein of de rondvaartboot gedaan. Het bleek zelfs niet mogelijk om 

met de auto naar Portofino te gaan omdat de Polizia vanwege de 

drukte het autoverkeer tegenhoud. Alleen locals en gasten van de 

hotels in Portofino konden doorrijden.

Op vrijdag zijn we de hele dag in Santa Margherita Ligure geweest, 

wat voor vrouwen een shopping paradijs is. Er was toevallig een 

show van de houten Riva speedboten, waar ik groot fan van ben. Op 

zaterdag gingen we met de rondvaartboot naar Portofino. Het is een 

heel klein voormalig vissersdorp met maar 400 inwoners. Het hele 

dorp zit vol met horeca en (dure) winkels, welke zich allemaal rond 

het haventje bevinden. De bebouwing is geheel authentiek, omdat 

er sinds 1935 een verbod op nieuwbouw is. Wij hebben het Castello 

Brown en de San Giorgio kerk op de rots bezocht en lekker gegeten 

op een terrasje aan de haven met zijn prachtige jachten. Het is een 

zeer leuke ervaring en omdat het een klein dorpje is kun je in één 

dag alles zien. 

Op zondag gingen we aan de terugreis naar 

Nederland beginnen. In plaats van de kortste 

weg te nemen kozen we voor een mooie route via 

Torino, door het Valle D’Aosta en over de Grand 

Saint Bernard pas (2469 meter hoogte) Zwitserland 

in. Hierbij kwamen we langs Montreux aan het 

Meer van Genève. Na nog een overnachting in 

Zuid-Duitsland waren we tweede pinksterdag in de 

middag weer thuis.

We hebben in totaal 3100 km gereden en de Porsche 

heeft het uitstekend gedaan. De Italianen reageren 

ook heel leuk op de Porsche met opgestoken 

duimen of zwaaien. Gedurende de hele vakantie zijn 

we slechts 3 911 G-series tegengekomen en niet één 

911 uit de F-serie.

De reis is ons zo goed bevallen dat we nu alweer aan 

het kijken zijn voor een Italië reis in 2023.

Jan van Warendorp

lidnummer 859.20
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DEEL 1 – 1952 T/M 1981

70 JAAR PORSCHE
CLUBS WERELDWIJD

Begin dit jaar stuurde Porsche alle aangesloten clubs bericht over het feit dat het ontstaan van de Porsche Clubs 

70 jaar geleden is en dat de historie hiervan dit jaar gevierd zou gaan worden. 

Passie verbindt. Passie is tijdloos. Passie is de toekomst, aldus Porsche. De officieel erkende Porsche Clubs zijn al zeventig 

jaar de thuisbasis van de meest loyale en toegewijde liefhebbers van het merk Porsche. Wat begon op 26 mei 1952 met 

de oprichting van de eerste Porsche Club, heeft zich in de afgelopen zeven decennia ontwikkeld tot de grootste en meest 

succesvolle merkengemeenschap ter wereld met meer dan 700 Porsche Clubs en 230.000 leden. Het Global Community 

Managementteam van Porsche AG wil dit speciale jubileum samen met de clubs vieren door middel van een wereldwijde 

campagne onder het motto “Blijvende Passie”.

Ter gelegenheid van dit jubileum zijn de leden van de 

wereldwijde Porsche Clubs, degenen die de Porsche-passie 

elke dag in hun Clubs beleven en doorgeven van generatie 

op generatie, gevraagd het woord te voeren. De campagne 

viert de leden, hun verhalen, hun gedeelde ervaringen, hun 

passie voor het merk Porsche met zijn lange geschiedenis 

en hun visie voor de toekomst en mobiliteit van morgen. 

Het middelpunt van de campagne zijn hoogtepunten uit 

de Porsche Club-wereld die de thema’s uniciteit, traditie, 

familie, toekomst, netwerken en racen vertegenwoordigen. 

Daarnaast worden alle clubleden wereldwijd uitgenodigd 

om actief deel te nemen aan de campagne en hun eigen 

verhalen in te zenden - trouw aan het motto: Wat is uw 

Passie, wat is uw Verhaal?

Via een digitale presentatie gaf Porsche inzicht in de cam-

pagne en de geplande activiteiten. In een virtueel stadhuis 

presenteerde Porsche de verschillende activiteiten in detail 

om zo de campagne af te trappen. Op 26 mei 2022 ging de 

campagne officieel van start tijdens de International Porsche 

356 Meeting in Nederland. Verdere activiteiten en commu-

nicatiemaatregelen volgden gedurende het jubileumjaar. De 

campagne werd verder uitgerold via het Global Community 

Management-kanaal www.porscheclubnews.com, evenals op 

de kanalen van Porsche AG en de Porsche Clubs.

Porsche beschreef de hele geschiedenis en de oprichting van 

de clubs per jaar vanaf de oprichting van de eerste club in 

1952. In dit clubmagazine deel 1 wat de periode van 1952 tot 

1981 bestrijkt.

1952
001.  Porsche Club Westfalen e.V. 26/05/1952 (former 

Westfälischer Porsche Club Hohensyburg)

002. Porsche Club Berlin e.V. 25/09/1952

DE EERSTE PORSCHE CLUB
Op 26 mei 1952 richtten Günter Heidemann, Hans F. Debner, 

Gustav Pardun, Alfred Göddert, Rolf Vormstein, Emil Handtke 

en Karl Wertz de Westfälischer Porsche Club Hohensyburg 

op, die later de Porsche Club Westfalen e.V. werd, in 

aanwezigheid van publiciteitsmanager en de legendarische 

coureur Baron Huschke von Hanstein. De geest en het doel 

van de Club – zoals te lezen is in de oprichtingsartikelen van 

de Club – is “... om alle Porsche-rijders samen te brengen in 

een geest van vriendschap en kameraadschap ...”.

Na Hohensyburg ontstaan er al snel meer Porsche Clubs 

in heel West-Duitsland. De Porsche Club Wiesbaden is 

opgericht in 1952. Op 25 september 1952 wordt de Porsche 

Stamm Berlin opgericht, gevolgd door de verenigingen van 

de Porsche Club Köln e.V., de Württembergischer Porsche 

Club e.V. en de Porsche Club Niedersachsen e.V.

1953
003. Porsche Club of Belgium 02/01/1953

004. Porsche Club Köln e.V. 10/02/1953

005. Württembergischer Porsche Club e.V. 20/07/1953

006. Porsche Club Niedersachsen e.V. 02/08/1953

007. Porsche Club Bern 11/12/1953

DE ZWABISCHE CLUB
Vijf jaar na de Duitse munthervorming en slechts één jaar 

na de oprichting van de deelstaat Baden-Württemberg 

komen 19 Porsche-fans op 20 juli 1953 samen om de eerste 

club op te richten op het hoofdkantoor van het bedrijf in de 

omgeving van de Württemberg Automobile Club. Vanaf 1958 

organiseert de Württemberg Porsche Club, in samenwerking 

met de Oostenrijkse Porsche Club, de Internationale Porsche 

Ski Gathering in Zürs am Arlberg. In de jaren die volgen 

wordt dit ski-evenement een jaarlijks samenzijn voor de 

nationale en internationale Porsche Clubs.

DE EERSTE INTERNATIONALE CLUB: 
PORSCHE CLUB BELGIË
In 1953 wordt de eerste club buiten Duitsland opgericht 

onder leiding van de Porsche-importeur D’Ieteren. Het 

internationale succesverhaal van de Porsche Clubs begint.

Wat gebeurde er nog meer in op Porsche gebied? 18 Porsches 

nemen deel aan de 20e Mille Miglia in 1953. In Le Mans clai-

men Helm Glöckler/Hans Herrmann en Richard von Franken-

berg/Paul Frère een schitterende overwinning in hun klasse.

In Duitsland is de Porsche Club Köln op 10 mei 1953 de 

eerste Porsche-vereniging die een clubrace organiseert op de 

zuidelijke lus van de Nürburgring. De focus van de club op 

autosport trekt getalenteerde aanstormende coureurs aan. 

Het bekendste jonge talent is Wolfgang graaf Berghe von 

Trips, die in 1954 lid wordt van de Rijnlandse Porsche Club.

1954
008. Porsche Club Zürich 07/06/1954

DE OORSPRONG IN ZWITSERLAND
Nadat de eerste Porsche 356 in 1949 in het openbaar wordt 

gepresenteerd op de Autosalon van Genève, beginnen zich 

al snel clubachtige structuren te vormen in de Zwitserse 

confederatie. De eerste evenementen georganiseerd door de 

Porsche Freunde Zürich omvatten wat wordt aangeduid als de 

herdenkingsrit. Op dat moment rijden 32 Porsche-rijders naar 

de stad Zell am See om de grafkapel voor professor Porsche, 

die op 30 januari 1951 overleed, te bezoeken en naar Stuttgart-

Zuffenhausen om de Porsche-fabriek te bezoeken.

1955
009. Porsche Owners Club 27/06/1955

010. Porsche Club of America 13/09/1955

PORSCHE CLUB OF AMERICA: 
“HET ZIJN NIET ALLEEN DE AUTO’S, 
HET ZIJN DE MENSEN.”
Voor Porsche ontpopt de Verenigde Staten zich al snel tot 

de belangrijkste exportmarkt dankzij de ijverige importeur 

Max Hoffman. Al in het midden van de jaren 50 wordt bijna 

de helft van de auto’s die elk jaar worden geproduceerd in 

het buitenland verkocht. De geschiedenis van de Porsche 
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Club of America is een succesverhaal op zich. Geïnitieerd in 

1955 door Porsche-liefhebber Bill Sholar, een commercieel 

grafisch ontwerper uit Washington, als een zelfhulpgroep 

voor het uitvoeren van reparaties aan Porsche-voertuigen, 

ontwikkelt de club zich snel tot een grote gemeenschap buiten 

Washington. Vandaag de dag bestaat de club uit 147 regio’s 

met in totaal 145.000 leden en is daarmee de grootste Porsche 

Club ter wereld. De kwaliteit en omvang van de eerste Porsche 

Parade van de Porsche Club of America is indrukwekkend: 

111 deelnemers met 85 Porsche-voertuigen komen samen 

voor deze bijeenkomst. De Amerikaanse Porsche Parade 

ontwikkelt zich snel tot een hoogtepunt onder de wereldwijde 

club-evenementen. Tot op de dag van vandaag blijft het een 

vaste waarde in het Porsche clubleven in de Verenigde Staten.

1956
011. Porsche Club Wien 01/01/1956

012. Porsche Club Holland 28/04/1956

PORSCHE CLUB HOLLAND
Nederland kan met recht worden beschouwd als een 

andere Europese markt met een bijzondere liefde voor de 

producten die in Zuffenhausen worden vervaardigd. Vanaf 

de oprichtingsdatum 28 april 1956 vonden vele liefhebbers 

de weg naar de Porsche Club Holland.

1957
013. Porsche Club Aachen e.V. 27/03/1957

Naast de Porsche Club Niedersachsen, Köln en Berlijn is de 

Porsche Club Aachen nu de zesde club in Duitsland. In haar 

65e bestaansjaar is de club nog steeds zeer actief met een 

breed scala aan evenementen voor haar leden. 

In het midden van het autosportseizoen 1957 wordt de 

Porsche 718/1500 RSK Spyder onthuld.

1958
014. Porsche Club Nürnberg e.V. 15/09/1958

De Porsche Club Nürnberg wordt opgericht op 15 september 

1958.

Naast het winnen van de titels van Duits kampioen in de 

sportwagenklasse in 1958 en Europees kampioen in het 

bergklassement met graaf Berghe von Trips, wordt Porsche 

ook 2e in het wereldkampioenschap sportwagens.

Vanaf 1958 is de 356 A 1600 GS Carrera de Luxe met 105 pk 

te koop voor de wegrijder die gewend is aan goede prestaties, 

en de 1600 GS Carrera GT met 115 pk is te koop voor actieve 

sportieve rijders. In handen van privécoureurs met een liefde 

voor autosport zoals Heini Walter, Paul Ernst Strähle en 

Sepp Greger is de GT onverslaanbaar in zijn klasse in berg- 

en langeafstandsraces.

1959
015. Porsche Club Italia 01/10/1959

Op 1 oktober 1959 wordt de Porsche Club Italia opgericht 

in Milaan om mensen samen te laten komen om het merk 

Porsche te ervaren.

MERAN – OORSPRONG VAN DE 
INTERNATIONALE BIJEENKOMSTEN
Hoewel de eerste bijeenkomst van Porsche Clubs plaatsvindt 

in Stuttgart in 1954, wordt de Porsche-bijeenkomst in 

de Italiaanse stad Meran op 14 en 15 mei 1955 vaak het 

eerste internationale Porsche-evenement genoemd. 

Deze multinationale bijeenkomsten zijn bedoeld om de 

internationale betrekkingen te versterken, zegt bedrijfsbaas 

Ferry Porsche bij het beschrijven van hun betekenis. Een 

internationale 356 bijeenkomst vond plaats in Meran in 

2012 georganiseerd door de 356 Registry van Italië. Een 

langlevende traditie.

1960
016. Porsche Club Solingen e. V. 02/02/1960

017. Porsche Club of South Africa 05/02/1960

018. Porsche Club Hessen e.V. 11/02/1960

019. Porsche Club Nürburgring e.V. 01/05/1960

020. Porsche Sport Club Zürich 25/11/1960

De Nürburgring is ook bekend als de “Groene Hel”, het hart 

van de Duitse autosport. De Porsche Club Nürburgring is een 

van de traditionele clubs onder de Porsche clubs in Duitsland 

vanwege zijn erfgoed en zijn activiteiten met betrekking tot de 

Nürburgring. In 2021 vierde de club haar verjaardag met een 

record op het circuit van Nürburgring: meer dan 500 Porsche-

sportwagens vestigden een nieuw record.

NÜRBURGRING TRIOMF 
VOOR PORSCHE IN 1960
Het regent onophoudelijk tijdens de race. De start wordt met 

15 minuten uitgesteld. Joakim Bonnier en graaf Berghe von 

Trips in een Porsche nemen de leiding bij de start, voor Jack 

Brabham, in een Cooper. Joakim Bonnier wint. Het Porsche-

succes wordt compleet gemaakt door coureurs Graham Hill, 

Hans Herrmann en Edgar Barth, die op de plaatsen 4 tot en 

met 6 eindigen.

1961
021. Clubs Porsche de France 01/09/1961

022. Porsche Club Great Britain 01/09/1961

023. Club Porsche de France, Motorsport 20/09/1961

024. Porsche Club Berchtesgaden 06/11/1961

PORSCHE CLUB GROOT-BRITTANNIË
De eerste stap naar de oprichting van een Porsche Club in 

Groot-Brittannië wordt gezet door Arthur H. Sheffield. Op 1 

september 1961 plaatst de Britse Porsche-liefhebber een ad-

vertentie in het Britse vakblad Autosport. De titel van de korte 

advertentie “Calling Porsche Owners” geeft details over een bij-

eenkomst van Britse Porsche-rijders. Slechts acht Porsche-ei-

genaren komen echter opdagen bij deze eerste bijeenkomst. 

Deze eigenaren zijn het erover eens dat mensen die mogelijk 

geïnteresseerd waren in de club deze korte advertentie mogelijk 

niet hadden gelezen. Dus wordt er dan een tweede advertentie 

geplaatst in Autosport magazine. Deze keer wonen naast 36 

Porsche-eigenaren met hun voertuigen ook 130 andere mensen 

de stichtingsvergadering bij. De Porsche Club Groot-Brittannië 

is vandaag de dag de grootste Porsche Club organisatie in Euro-

pa, met ongeveer 28.000 leden. De Porsche Club Great Britain 

onderhoudt nauwe banden met de fabriek. Daarom organise-

ren ze twee keer per jaar een bezoek aan de fabriek.

1962
025. Club Porsche Romand 28/02/1962

026. Porsche Club Dreiländereck 19/11/1962

De Club Porsche Romand – Wat een sportieve club! De club 

wordt opgericht op 28 februari 1962 om deel te nemen aan 

wedstrijden. In de jaren 60 claimen clubleden overwinningen 

in tal van rally’s en snelheidswedstrijden met een Porsche 

356 B 2000 GS Carrera 2 en een Porsche 904. In de jaren 

1970 neemt een clubteam deel aan Spa-Francorchamps, aan 

de Targa Florio en aan de 24 uur van Le Mans. Eind jaren 

80 is de Club actief betrokken bij het racen in de Porsche 

Cup Suisse. De Porsche Club Romand geeft aanleiding tot 

de Porsche Racing Club Romand. Gedurende vele jaren 

geeft deze club vorm aan wat er gebeurt op het Zwitserse 

clubracefront. Alleen al tussen 1996 en 2008 staat het op de 

eerste plaats in het teamklassement.

In 1962 stuurt Porsche een achtcilinder Grand Prix-

racewagen met de typeaanduiding 804 naar buiten om 

deel te nemen aan races. De Amerikaanse Porsche-coureur 

Dan Gurney wint de Franse Grand Prix in de Porsche 804 

in Rouen en een week later wint hij opnieuw in de Solitude 

Race van Stuttgart voor de Lotus bestuurd door Jim Clark.

1963
027. Porsche Club Wuppertal e.V. 08/02/1963

028. Porsche Club Basel 27/03/1963

029. Porsche Club Beider Basel 01/07/1963

030. Porsche Club of New South Wales 18/09/1963

031. Porsche Club Roland zu Bremen 27/09/1963

DE 901
Op 12 september 1963, tijdens de International Motor 

Show in Frankfurt, presenteert Porsche voor het eerst het 

prototype van de nieuwe Porsche 901. Dit markeert de 

geboorte van een icoon.

Op 18 september 1963 wordt de eerste Club in Australië 

opgericht: de Porsche Club of New South Wales. De 

passie voor Porsche-voertuigen vertoont geen tekenen van 

vertraging tijdens het reizen over de hele wereld. In Bremen 

wordt de Porsche Club Roland opgericht. In Basel worden 

twee clubs tegelijk opgericht: de Porsche Club Basel en de 

Porsche Club Beider Basel.

1964
PORSCHE 901 WORDT 911
Op 14 september 1964 rolt de eerste in serie geproduceerde 

Porsche 901 van de band in Zuffenhausen. In oktober werd 

de Porsche sportwagen met de naam 901 gepresenteerd op 

de Autosalon van Parijs. Maar Porsche moet de naam die 

het aan de auto geeft veranderen. De Franse Peugeot Groep 

had de rechten op 3-cijferige nummerreeksen met “0” in het 

midden al veiliggesteld. Porsche stapt over op de 911. Een 

reeks getallen die als geen ander synoniem zal zijn met de 

genetische code van het merk Porsche.

1965
Drie maanden na de start van de massaproductie wordt 
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de nieuwe 911 in januari 1965 gehomologeerd als Grand 

Tourisme. Een paar dagen later nemen coureur Herbert 

Linge en testingenieur Peter Falk deel aan de Monte Carlo 

Rallye. Na 4.600 kilometer te hebben gereden, eindigen 

de twee ervaren coureurs tijdens de “Monte” op de vijfde 

plaats in het algemeen klassement. De tweede plaats wordt 

opgeëist door Eugen Böhringer en Rolf Wütherich in een 

Porsche 904 Carrera GTS.

In april wordt de viercilinder Porsche 912 gepresenteerd als 

instapmodel.

1966
Op basis van de “Ollon Villars Bergspyder” ontwikkelt 

Porsche het type 906 Carrera maar deze wordt al snel bekend 

als de Carrera 6. Het grootste succes van de basis Porsche 

Carrera 6 is de overwinning op de Targa Florio in 1966.

Op 21 december 1966 wordt de 100.000ste Porsche 

aangeboden aan de Duitse snelwegpolitie.

1967
RACE OVERWINNINGEN
Hans Herrmann en Jo Siffert behalen een overwinning in 

hun klasse in de 24 uur van Daytona met een Porsche 906 

Carrera 6. Porsche introduceert zes 910-prototypes in de 

Targa Florio. De race eindigt met een klinkende drievoudige 

overwinning. Porsche’s grootste succes van 1967 is echter op 

de Nürburgring. Na 44 ronden behalen de 910 raceauto’s de 

eerste vier en de zesde plaats.

1968
032. Porsche Club Kirchen-Hausen 01/05/1968

UITSTAPJES IN DE OUTBACK
Tussen het Zwarte Woud en het Bodenmeer ligt Kir-

chen-Hausen. Dit is een idyllisch stadje, op een rustige loca-

tie, omringd door bossen en weiden. Als u van een sportieve 

rit houdt verleiden de kronkelende landweggetjes en passen in 

het Zwarte Woud u om uw auto mee te nemen voor een ritje. 

Als u langs mooie promenades langs het meer wilt slenteren, 

ligt het Bodenmeer op slechts een korte afstand. Een perfecte 

wereld! Maar er zijn drie Porsche-liefhebbers die iets cruciaals 

missen om hen gelukkig te maken in Kirchen-Hausen: hun 

eigen Porsche Club. De Porsche Club Kirchen-Hausen wordt 

opgericht op 1 mei 1968 in het jaar van “flower power” met 

veel “Porsche power”. Zelfs Janis Joplin reed in een Porsche.

1969
DE 914
In de herfst van 1969 wordt het product van een 

gezamenlijke ontwikkeling tussen Porsche en Volkswagen 

gepresenteerd op de IAA International Motor Show in 

Frankfurt onder de naam Type 914. Deze kleine, goedkope 

sportwagen krijgt al snel een uitstekende reputatie en een 

toegewijde, trouwe groep fans.

DE START VAN PORSCHE CLUB SUPPORT
Huschke von Hanstein verzorgt de public relations voor de 

nieuw gevormde VW-Porsche Vertriebsgesellschaft mbH. 

Naast de verkoopactiviteiten is het belangrijkste werkterrein 

voor Huschke von Hanstein en zijn secretaris Ilse Nädele het 

verzorgen en ondersteunen van de Porsche Clubleden.

Een sensatie doemt op als in de 24 uur van Le Mans van 

1969 een longtail versie van de 917 20 een uur lang de race 

leidt. Uiteindelijk begint de enorme reeks overwinningen 

van de 917 in de vierde race die hij ingaat: Jo Siffert en Kurt 

Ahrens winnen de 1.000 km-race van Zeltweg in 1969. Aan 

het einde van het racejaar 1969 wint Porsche met gemak het 

wereldkampioenschap voor constructeurs.

1970
033. Porsche Club Oberfranken e.V. 05/10/1970

034. Porsche Club Seetal-Luzern 07/11/1970

035. Porsche Club Danmark 21/11/1970

036. Porsche Club Schwaben e.V. 31/12/1970

Porsche Club Seetal Luzern. In Zwitserland komen zeven 

Porsche-eigenaren op 7 november 1970 bijeen om de 

Porsche Club Seetal Luzern op te richten, nu bekend als de 

Porsche Club Zug.

TRAIN ALS DE PROFESSIONALS!
Sinds enkele jaren organiseert de Porsche Club Seetal Luzern 

samen met het Porsche Zentrum AMAG Zug een driedaagse 

rij- en veiligheidstraining op het Formule 1-circuit in Magny-

Cours. Dit biedt de racers van de Club de ideale gelegenheid 

om de rijdynamiek van hun Porsche-auto’s te testen. In 

Zwaben, de thuisbasis van Porsche, wordt de Porsche 

Club Schwaben opgericht. Series zoals de Porsche Slalom 

Trophy en de GTP worden opgericht met de betrokkenheid 

van de Porsche Club Schwaben, en de Club organiseert ook 

evenementen in Hockenheim, Zandvoort, Zolder, Mugello, 

Le Castellet en op de Salzburgring. In overeenstemming 

met de motorsporttraditie van de club, hebben de leden ook 

een aantal spectaculaire overwinningen op hun naam staan 

waaronder natuurlijk clubpresident Fritz Letters.

DE PORSCHE 917 EN DE OVERWINNING 
OP LE MANS
Op 14 juni 1970 weet Porsche eindelijk een echt grote 

overwinning te behalen: Hans Herrmann en Richard 

Attwood winnen voor het eerst de 24 uur van Le Mans met 

de shorttail versie van het type 917. Het is de eerste van in 

totaal 16 eindzeges op Le Mans tot nu toe. Hans Herrmann 

houdt zich aan een belofte aan zijn vrouw en beëindigt 

vervolgens zijn carrière in de autosport. Tot op de dag van 

vandaag onderhoudt hij nauwe banden met Porsche.

FILMOPNAMEN “LE MANS”
Tijdens de race worden door Steve McQueen en zijn Solar 

Productions filmcrew opnamen gemaakt voor de in 1971 

uitgebrachte iconische cultfilm Le Mans. De Porsche 908/02 

waarmee Steve McQueen en Peter Revson eerder dat jaar 2e 

werden tijdens de 12-uurs race op Sebring werd ingeschreven 

voor de 1970 Le Mans race en voor de “live” filmopnamen 

met camera’s behangen. De door coureurs Herbert Linge 

en Jonathan Williams bestuurde filmauto finishte tijdens 

de Le Mans race als 9e overall (!) maar werd niet in het 

eindklassement opgenomen. Vanwege de frequente en langer 

dan gebruikelijke  pitstops om de films te wisselen werd niet 

de minimum vereiste totaalafstand afgelegd.

1971
037. Porsche Club Oberösterreich 01/04/1971

038. Porsche Club Pforzheim e.V. 27/04/1971

Op 1 april 1971 wordt de Porsche Club Oberösterreich 

opgericht. Op 27 april 1971 wordt de Porsche Club Pforzheim 

de 38e Porsche Club die in het register van clubs wordt 

opgenomen. De leden hebben een echte passie voor 

motorsport en toerisme.

EEN RECORD
Het hoogtepunt van het seizoen 1971 is wederom een 

overwinning in de 24 uur van Le Mans, ditmaal door Gijs 

van Lennep en Helmut Marko. Met een gemiddelde snelheid 

van 222 km/u vestigden ze een “all-time” snelheids- en 

afstandsrecord dat tot 2010 stand houdt.

1972
039. Porsche Club Altötting e.V. 01/03/1972

040. Porsche Club Siegerland e.V. 26/10/1972

Het was de zomer van 1971 en een groep van vier 911 Targa-
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modellen, allemaal gespoten in glanzende signaalkleuren, 

was op een dagtocht naar Waging. Ze stonden prachtig 

opgesteld in de achterban en hun baasjes in de naastgelegen 

biertuin keken vol trots en echt enthousiasme naar hun 

auto’s. Zonder verder oponthoud werd besloten om Porsche 

Club Altötting op te richten. “Er werd een telefoontje 

gepleegd naar Porsche in Stuttgart, werden doorverwezen 

naar de clubmanager mevrouw Ilse Nädele en we vertelden 

haar dat we een nieuwe club wilden oprichten.”

GEBOORTE VAN EEN LEGENDE
Vanaf oktober 1972 behoort de 911 Carrera RS 2.7 tot het 

aanbod van auto’s. Tot de fans behoren ook clubs. De 911 

Carrera RS 2.7 wordt in 2022 50 jaar. Zoals het hoort wordt 

de verjaardag gevierd met een RS Meeting in Le Mans.

1973
041. Porsche Club Südtirol 06/02/1973

Op 06/02/1973 wordt in Bolzano de Porsche Club Südtirol 

opgericht. Omdat Zuid-Tirol in het grensgebied tussen de 

Italiaanse laaglanden en de Alpen ligt, biedt het een perfect 

terrein voor excursies en internationale bijeenkomsten en in 

de jaren 1970 zorgde dit er alleen al voor dat de Zuid-Tirol 

Club inderdaad zeer beroemd werd.

De krachtigste raceauto van zijn tijd, de Porsche 917/30 

Spyder, beleeft zijn autosportpremière in mei, bestuurd door 

Mark Donohue. De Targa Florio wordt voor de laatste keer 

gehouden. Rijdend in een Porsche 911 Carrera RSR claimen 

Herbert Müller en Gijs van Lennep nog een laatste keer de 

eindzege voor Porsche.

Vanaf september is de G-serie uitgerust met nieuw 

ontworpen veiligheidsbumpers.

1974
042. Porsche Classic Club Belgium 02/01/1974

043. Porsche 914-6 Club e.V. 14/02/1974

044. Porsche Club Ticino 15/02/1974

045. Porsche Club Tirol 05/03/1974

046. Porsche Club Salzburg 06/05/1974

047. Porsche Club Queensland Inc. 15/06/1974

048. 356 Registry Inc. 01/10/1974

049. Porsche 356 Klubb Sverige 03/11/1974

Inmiddels zijn we 22 jaar verder sinds de oprichting van 

de eerste Porsche Club. De Porsche 356 is een collectors 

item geworden. Als gevolg hiervan beginnen liefhebbers 

van de klassieke auto’s nu ook samen te komen om hun 

eigen clubs te vormen. In 1974 wordt in België een Porsche 

Classic Club opgericht. In Zweden wordt in hetzelfde jaar 

de Porsche 356 Klubb Sverige opgericht. De 356 Registry is 

opgericht in de Verenigde Staten als een vereniging voor fans 

van de Porsche 356. Naarmate het assortiment Porsche-

modellen in de loop der jaren uitbreidde, begonnen Porsche 

Parades veel 911’s, 912’s en 914’s te bevatten. Hoog tijd 

dus voor een 356 club op zich zelf. Jerry Keyser uit Ohio, 

eigenaar van een witte 356 B Coupé, plaatst een advertentie 

om anderen te vinden die mogelijk geïnteresseerd waren 

in het vormen van een 356 Club. De rest is geschiedenis. 

De 8.600 leden van het register maken het de op twee na 

grootste club ter wereld. Eens per jaar komt het 356-register 

samen voor “Holiday” evenementen, die over het algemeen 

afzonderlijk plaatsvinden op centrale locaties aan de oost- 

en / of westkust. Porsche Club Salzburg heeft een trotse en 

langdurige band met de Porsche /Pïech-families, waaronder 

onder zijn voormalige ereleden Dr. Louise Pïech, Ferdinand 

“Ferry” Porsche en Professor Ferdinand Alexander Porsche. 

Huidige ereleden zijn Hans-Peter Porsche, Dr. Wolfgang 

Porsche, Dr. Ferdinand Oliver Porsche en Peter Daniell 

Porsche.

De 914-6 Club werd door liefhebbers opgericht kort nadat de 

productie van de Porsche 914-6 voortijdig ten einde kwam. 

Het lidmaatschap van de Club bestaat uit eigenaren van de 

uiterst zeldzame Porsche 914/6 of van andere historische 

Porsche voertuigen met middenmotor. Sinds 1976 vinden 

er regelmatig clubbijeenkomsten plaats. Op dit moment 

heeft de Club in totaal 115 leden, die allemaal, zonder 

uitzondering, de trotse eigenaar zijn van een Porsche 914-6.

1975
050. Porsche Club Luxembourg 01/03/1975

051. Porsche 356 Club Deutschland e.V. 24/05/1975

052. Porsche Club of Victoria 05/07/1975

053. Porsche Club Canberra 26/08/1975

054. Porsche Club of New Zealand 07/12/1975

055. 356 Porsche Club de France 09/12/1975

Porsche Club Coördination is opgericht als een toegewijde 

afdeling en wordt geleid door Ilse Nädele. 

In augustus 1975 haalde de 917/30 opnieuw de 

krantenkoppen toen Mark Donohue op het ovale circuit van 

Talladega in Alabama een ronde record vestigde dat tot op 

de dag van vandaag ongeslagen blijft: de Amerikaan reed 

de snelste ronde, met een gemiddelde snelheid van 355,85 

km/u (!).

1976
056. Porsche Club of South Africa, Cape Region 01/03/1976

057. Porsche Club Sverige 08/05/1976

058. Porsche 356 Club Nederland 01/06/1976

059. Porsche 356 Club of Japan 01/08/1976

060. Porsche Club Monasteria Münster e.V. 06/10/1976

JAPANSE EERSTE CLUB - PORSCHE 356 
CLUB VAN JAPAN
Het feit dat de eerste club die op het Aziatische continent 

werd opgericht een 356 Club was, laat zien hoe de Porsche 

356 een gewild collectors item geworden was, slechts elf jaar 

nadat de productie was gestaakt. De 356 Holiday zijn zeer 

beroemd onder auto-enthousiastelingen in Japan en vinden 

plaats sinds de late jaren ‘90.

DE 924
De Porsche 924 wordt toegevoegd aan het portfolio van 

Porsche AG. Aan het einde van zijn eerste handelsjaar 

vertegenwoordigt de 924 al 48 procent van de autoverkoop. 

Tot 1988 werden er zo’n 150.684 Porsche 924’s geproduceerd. 

Porsche introduceerde hem in 1976 en ontwikkelde de 936 

Spyder speciaal voor het World Sportscar Championship. 

In de vierde van de zeven geplande races had Porsche het 

kampioenschap al gewonnen. De eerste overwinning voor 

een Turbo Porsche kwam op Le Mans – de 936 bestuurd 

door Jacky Ickx en Gijs van Lennep.

1977
DE 928
In het voorjaar van 1977 presenteert Porsche de Porsche 

928 in de categorie high-performance luxe sportwagen. 

De Porsche 928 heeft een lichtmetalen achtcilindermotor 

en een aluminium chassis met een “Weissach” achteras, 

ontworpen om overstuur te elimineren. Dankzij 

hoofdontwerper Anatole Lapine breekt Porsche ook met het 

tot dan toe gebruikelijke design. Dit design van de 928 wordt 

vandaag de dag nog steeds gewaardeerd.

Op 3 juni, 29 jaar na de productie van de eerste Porsche, 

viert Porsche de productie van zijn 250.000ste sportwagen. 

Het bedrijf verdedigt ook met succes zijn positie in het 

wereldkampioenschap voor constructeurs in een Porsche 

935. J. Ickx/J. Barth/H. Haywood winnen de 24 uur van Le 

Mans in een Porsche 936.

1978
061. Porsche Model Club Europe 01/01/1978

062. Porsche Club Darmstadt 10/01/1978

063. Porsche Club Vorarlberg 26/01/1978

064. Porsche Club Luzern 24/11/1978

065. Porsche Club Kurpfalz e.V. 30/11/1978

De Darmstadt und Kurpfalz Clubs werden opgericht in 

Duitsland, Porsche Club Vorarlberg werd opgericht in 

Oostenrijk en Porsche Club Luzern ontstond in Zwitserland.
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SCHAALKWESTIE — PORSCHE MODEL 
CLUB EUROPE
De belangrijkste overweging die leidde tot de oprichting van 

een bepaalde nieuwe club was een gevoel van schaal, toen de 

Porsche Model Club Europe werd opgericht op 01/01/1978. 

De leden zijn niet verplicht om een full-size Porsche te 

bezitten, hoewel ze zeker welkom zijn. Voor deze club is 

1:43 niet alleen een maat voor kleine sportwagens, maar de 

maat van alle dingen. Samen hebben de leden duizenden van 

de kleine modellen verzameld, die ze liefdevol verzorgen en 

catalogiseren.

In 1978 wordt de 924 Turbo geïntroduceerd. Internationale 

raceoverwinningen omvatten een zesde triomf in het 

wereldkampioenschap voor constructeurs en het Europees 

kampioenschap heuvelklimmen. Het privéteam van Jean-

Pierre Nicolas en Vincent Laverne triomfeert in de Rally van 

Monte Carlo in een 911 Carrera. In de Oost-Afrikaanse Safari 

staan twee Porsche 911 SC’s aan de start in de legendarische 

Martini-stijl. De 935/78 “Moby Dick”, de krachtigste versie 

van een Porsche 911 tot nu toe, racet in Le Mans.

1979
066. Porsche Club München e.V. 13/01/1979

067. Porsche 356 IG Deutschland e.V. 01/05/1979

PORSCHE 356 IG DUITSLAND
De Porsche 356 Interessengemeinschaft werd in mei 1979 

opgericht als regionale vereniging voor de regio Keulen. 

Op dit moment bezitten de leden 120 rijklare 356 modellen 

geproduceerd tussen 1952 en 1965. Een van de Porsche 356 

modellen verwerft zelfs filmfaam. Een Duitse televisiezender 

was op zoek naar een rode 356 Cabriolet voor een 

televisiedocumentaire over het leven van de internationale 

filmster Romy Schneider.

DE 928 S
In 1979 wordt de 928 S – nu goed voor 300 pk – op de markt 

gebracht. 

Mijlpaal succes arriveert voor de 935 in 1979, in de vorm 

van het particuliere Kremer-team en hun 935. Vanaf 

1978 trekt het bedrijf zich terug uit het Endurance World 

Championship, waardoor het veld vrij blijft voor particuliere 

Porsche-teams.

1980
068. Porsche Club Norge 01/01/1980

De Porsche Club Norge is opgericht op 01/01/1980. 

Deze wordt op 13/10/1980 gevolgd door de Porsche Club 

Lüneburger Heide e.V..

In december 1979 kondigt Porsche plannen aan om deel te 

nemen aan de Indianapolis 500-Mile Race van 1980. Maar 

problemen met de regelgeving zorgen ervoor dat Porsche in 

maart 1980 het Indy-project opgeeft.

De 924 Carrera GTP, met een 2,0-liter turbomotor die 320 pk 

produceert, is één van de prototypes die deelneemt aan Le 

Mans.

1981
070. VW-Porsche 914 Deutschland Club e.V. 01/01/1981

071. Porsche Club Ortenau e.V. 06/04/1981

072. Papillon Porsche Club St. Gallen 10/04/1981

073. Porsche Club Allgäu e.V. 25/06/1981

074. Nederlandse Porsche Club 25/09/1981

075. Porsche Club Trier e.V. 15/10/1981

076. VW-Porsche 914 Club Schweiz 06/12/1981

HET 914-TIJDPERK
Begin 1981 wordt de VW-Porsche 914 Club Deutschland 

e.V. opgericht. Aan het einde van het jaar wordt de VW-

Porsche 914 Club Schweiz opgericht. De VW-Porsche 

fanbase blijft groeien: “Ons doel is om het voortbestaan van 

onze voertuigen op de lange termijn te garanderen en we 

waarderen gezelligheid, gezamenlijke evenementen en het 

delen van ervaringen tussen gelijkgestemde mensen.”

Porsche stelt de Porsche 944 tentoon op de Frankfurt Motor 

Show (Internationale Automobil-Ausstellung, IAA).

In Le Mans voegt een met een nieuwe motor uitgeruste 

936 Spyder uit 1976/1977 zich bij de startopstelling van 

de race. Jacky Ickx en Derek Bell winnen de race, met 

een voorsprong van 14 ronden op een Rondeau-Ford. De 

Porsche-overwinning in 1981 in Le Mans markeert ook een 

jubileum: dertig jaar eerder had Porsche zich voor het eerst 

aangesloten bij de line-up van deze race, de beroemdste 

langeafstandsrace ter wereld.

WORDT VERVOLGD…
Deel 2 van de geschiedenis van 70 jaar Porsche Clubs 

Wereldwijd wordt in een volgende uitgave van het 

clubmagazine gepubliceerd.

Colofon:

Oorspronkelijke tekst en foto’s: Porsche AG. 

Bewerking: Richard Fortuin, redacteur Porsche Club 928 

Nederland.

Nabewerking: Marc Bezem, redacteur – webmaster 

Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland.
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25 JAAR PORSCHE
CLUB 928 NEDERLAND
EIND OKTOBER VIERDE ONZE ZUSTER PORSCHE CLUB 928 NEDERLAND 

(GEEN FOUTIEVE WOORDVOLGORDE) HAAR 25-JARIG BESTAAN. 

Desgevraagd stuurde collega redacteur Richard Fortuin 

ons wat foto’s van de viering van dit heuglijk feit inclusief 

een kort stukje begeleidende tekst, wat ook in RS Porsche 

Magazine 06-2022 zal verschijnen.

Voor onze Porsche Club 928 Nederland was het belangrijkste 

evenement voor dit jaar het jubileumfeest. De club bestaat dit jaar 25 

jaar en gelukkig konden we dat op 29 oktober jl. ook daadwerkelijk 

vieren, een prachtige herfstdag. Onze club is op 30 november 1997 

door Louis Voogt opgericht, een feit wat ons in de loop der jaren veel 

mooie evenementen en vriendschappen heeft gebracht.

We werden verwacht op één van de bastions in Naarden Vesting en 

in Eetcafé Het Hert – het oudste horeca etablissement in Naarden 

Vesting – verwelkomd met koffie en thee. Aansluitend werd er in vier 

groepen onder leiding van een stadsgids een stadswandeling gemaakt.

Vanaf het bastion in Naarden Vesting was een fraaie route naar 

de feestlocatie in Baarn uitgezet. De route voerde via Ankeveen, 

Vreeland, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Breukelen, een mooi 

weggetje langs de Vecht, de Loosdrechtse Plassen, Tienhoven, 

Maartensdijk, dwars door het pittoreske dorpje Lage Vuursche en 

tenslotte een mooie weg door de bossen.

Op de feestlocatie was er na ’n welkomstdrankje een 

welkomstwoord door onze voorzitter Rob Scheerman met 

aansluitend een stukje geschiedenis over het ontstaan en de 

beginjaren van de club. De langst zittende leden werden in het 

zonnetje gezet maar ook enkele nieuwe leden, want zonder hen 

heeft de club op den duur geen bestaansrecht meer. Aansluitend 

was daar de uitreiking van de winnaars van de clubcompetitie over 

2022 en 2021, want die laatste was vorig jaar overgeslagen. 

De namiddag en avond werden verder gevuld met een gezellig 

samenzijn en het ophalen van herinneringen aan de afgelopen 25 

jaar, ondertussen met een schuin oog kijkend naar de door Rob 

verzamelde fotocollectie. Op naar de volgende 25 jaar!

Richard Fortuin

Redacteur Porsche Club 928 Nederland
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CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

Deze keer een terugblik op jaargang 3 nummer 3 van het “Negen 

11 en 12 Nieuws”, verschenen in september 1996.

Onderaan de Inhoudsopgave op pagina 3. een kleine spelquiz onder 

verwijzing naar de foto op de middenpagina . Daar is een wel 

heel bijzondere Porsche 924 afgebeeld, namelijk eentje waarbij 

de carrosserie er achterste voren op is gemonteerd. De foto is in 

1996 genomen tijdens de Internationale Porsche 924 meeting in 

Gemert. De lezers krijgen 3 mogelijkheden voorgeschoteld wat het 

idee achter dit wonderbaarlijke bouwsel is. Uitslag in de volgende 

uitgave van het clubmagazine.

    

NB. Het betreft een ombouwproject van Oskar de 

Kiefte die meer van dit soort eigenaardige creaties 

op zijn naam had staan. Hij beweerde dat onder 

andere de Porsche 924 en 928 achteruit een beter 

aerodynamisch profiel hadden dan vooruit, vanwege 

de “omgekeerde” druppelvorm. In clubblad nr. 4 van 

1996 komt de maker van deze creatie uitgebreid aan 

het woord.

In zijn inleidend stukje van de voorzitter schrijft 

Gijs van Wagensveld dat hij blij is met het nieuwe 

redactiekoppel Jan en Hermie van Laar en het werk dat ze 

afleveren. En vooral ook dat de vertrouwde opzet van het clubblad 

gehandhaafd is gebleven. Hij spoort de leden nog maar ‘ns aan om 

toch vooral kopij voor de redactie aan te leveren. Verder komen er 

de nodige huisregels rondom deelname aan evenementen aan de 

orde, waaronder het aanmelden bij aankomst en het afrekenen van 

consumpties bij vertrek. Ook worden de leden verzocht een foto van 

de Porsche aan te leveren (formaat 10x15 cm), bij voorkeur eentje 

waar het lid zelf ook op staat. Een losse pasfoto mag eventueel ook. 

Tot slot de mededeling dat de club met 8 equipes zal afreizen naar 

de Internationale Porsche Classic Meeting in Verbier. Verslag volgt 

in de decemberuitgave van het clubblad.

Hermie en Jan van Laar kondigen in hun stukje van de redactie 

aan dat “het blad is gevuld met een verscheidenheid aan artikelen, 

zodat – ik citeer – “als straks de open haard weer aangaat en de 

wijnfles wordt ontkurkt, u de sfeer van de drie zomermaanden nog 

eens kunt proeven”. Naast enkele technische artikelen over onder 

andere de restauratie van een dashboard vielen er op de valreep van 

de kopij sluiting nog een aantal persberichten over loodvrije benzine 

op de mat, die de redactie de lezers niet wil onthouden. En oh ja, 

sluitingsdatum voor de kopij van het eindejaar nummer van het 

clubblad is 1 december 1996. Dat u het niet vergeet 😊

Voor het restant van het clubseizoen staan in de 

evenementenagenda op de rol:

-  De rit samen met de Porsche 356 club op zondag 8 september. 

Verzameld wordt bij het Automuseum in Raamsdonksveer met 

aansluitend een rit van 70 kilometer door Zuid Holland.  

-  Het 2e Internationale Porsche Classic treffen in ’t Zwitserse 

Verbier van 27 t/m 29 september waaraan met 8 equipes zal 

worden deelgenomen.

-  Op 9 oktober is de ToyFair beurs voor verzamelaars van model- 

en speelgoedauto’s. Aan dit evenement wordt niet in clubverband 

deelgenomen maar clubleden krijgen wel 50% korting op de 

entreeprijs op vertoon van de clubpas.

-  De technische bijeenkomst op 17 november as. De locatie is nog 

niet bekend. Op dezelfde dag is er ook een verzamelbeurs voor 

oude techniek in de Central Studio’s aan de Gietijzerstraat 3 in 

Utrecht, wat overigens ook nu (2022) nog volop in bedrijf is.

Verder een herinnering om in te schrijven voor 

de Grossglockner Tour van 11 tot 19 mei 1997 

waarvoor zich inmiddels 6 equipes hebben 

opgegeven. De route voert door het gebied waar 

vele Porsches zijn getest met onderweg een korte 

rondleiding door de Porsche fabriek en een bezoek 

aan het Porsche Museum en het museum van 

Helmut Pfeifhofer. Vervolgens via Italië richting 

Innsbruck en uiteindelijk langs de Bodensee naar 

het Zwarte Woud. De inschrijving zal later in het jaar 

worden geopend. Opgeven bij vicevoorzitter Hans 

Böger.

De voorzitter feliciteert de Porsche 356 club 

Nederland met haar 20 jarig bestaan. De in 1976 op 

initiatief van Hans Dielen – zijn dochter Stephanie 

Dielen trad in juni 2020 op in de rubriek “Even 

voorstellen” in ons clubmagazine – opgerichte 

club heeft op moment van schrijven in 1996 zo’n 

250 leden en heeft dan al verschillende keren de 

Internationale 356 Meeting georganiseerd. Toenmalig 

voorzitter Henne Lembeck en zijn vrouw Maria waren 

aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de Klassieke 

Porsche 911 & 912 Club in 1993.

Guy Machiels – anno 2022 nog steeds actief lid van 

onze club – doet verslag van het Limburg weekend 

op 11 en 12 mei, georganiseerd door Albert Vos en 

Harry van Melick. Afgezien van het typisch Hollandse 

regenachtige weer een zeer geslaagd weekend met op 

zaterdag verzamelen in het restaurant van camping 

De Dousberg met aansluitend bezoek aan Maastricht 

3e jaargang
Nr 3

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG 
ALLE VOOR 2020 EN EEN GROOT DEEL VAN 2021 GEPLANDE 
EXTERNE- EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN BELANGRIJKE 
BRON VAN KOPIJ VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG. 
DIT WAS BEGIN 2020 
AANLEIDING VOOR UW 
REDACTEUR OM IN DE 
CLUBMAGAZINES IN EEN 
APARTE RUBRIEK TERUG TE 
KIJKEN OP DE HISTORIE VAN 
ONZE CLUB, AAN DE HAND 
VAN DE OUDE CLUBBLADEN 
WAAROVER DE REDACTIE 
UITERAARD BESCHIKT.  
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voor een stadswandeling en een “candle light cruise” op de Maas. Op 

zondag wachtte het gezelschap een Ardennen puzzelrit door onder 

andere de Voerstreek met een koffiestop bij Barrage de la Vesdre en 

de prijsuitreiking op het  eindpunt Hotel des Bains aan het Lac de 

Robertville. De eerste prijs ging naar Guy die als beloning het verslag 

van de rit mocht schrijven.

In een persbericht geeft Shell uitleg over hun nieuwe Formula 

Shell super brandstof met loodvervanger. Eerst legt Shell 

uit hoe dat ook alweer zit met loodverbindingen in benzine. 

Het beschermt de klepzittingen tegen slijtage (“inslaan”) en het 

verhoogt het octaangetal van de brandstof. Op basis van jarenlange 

praktijkervaring in onder andere Oostenrijk en Zweden stelt Shell 

dat de Formula Shell brandstof dezelfde bescherming biedt tegen 

slijtage als loodhoudende benzine. De werkzame stof in Formula 

Shell super is Kalium en in tegenstelling tot de loodverbindingen 

kleven hier volgens Shell geen schadelijke effecten voor mens en 

milieu aan. De Shell brandstof komt uit de pomp waar voorheen de 

loodhoudende Superbenzine werd getankt. Het brede tankpistool 

past niet in de nauwe vulopeningen van auto’s met katalysator die 

op ongelode benzine rijden. Pon Porsche Center verklaart in een 

parallel Persbericht dat het gebruik van Shell Formula super met 

loodvervanger is toegestaan (en getest) in Porsches waarmee tot 

dan toe loodhoudende benzine werd getankt. Als advies wordt wel 

gegeven dat frequent wisselen van loodhoudende met loodvrije 

benzine met loodvervanger vermeden moet worden.

Medeoprichter van onze club en Porsche specialist Bob Hahn geeft 

verderop in het 

clubblad technische 

uitleg en praktische 

tips over het hoe 

en waarom van 

loodhoudende 

benzine – verhogen 

klopvastheid en 

‘t beschermlaagje 

tussen de 

Clubvoorzitter Gijs van Wagensveld schrijft een stukje over de rit 

op Goeree Overflakkee op zondag 18 juni, op uitnodiging van 

de Autoclub Carwei uit die contreien. Deze club is anno 2022 nog 

steeds springlevend en heeft volgens de website (https://www.

clubcarwei.nl/home) ca. 90 actieve leden met allerlei oude of 

bijzondere auto’s. Naast een afvaardiging van Carwei was er ook 

een groepje enthousiastelingen van Voorne Putten aanwezig. Op 

dat eiland bestaat geen echte autoclub, maar kennelijk wel genoeg 

liefhebbers van klassieke auto’s. De connectie met Carwei ligt in 

het feit doordat Gijs 5 jaar op Goeree Overflakkee heeft gewoond en 

hij – net als collega bestuurslid Rens Rietveld – lid is van die club. 

Enfin, het bonte gezelschap wordt op deze uitzonderlijk warme 

en zonnige dag getrakteerd op een mooie rit over het eiland die in 

colonne wordt afgelegd. Het handjevol verkeerslichten op het eiland 

worden hierbij handig omzeild. Samenkomst is bij Café restaurant 

“de Lely” aan de haven in Oude Tonge – waar uitgerekend die 

zondag (foei!) de kermis wordt afgebroken – waar koffie en thee met 

gebak worden geserveerd. Café restaurant De Lely is in 2022 nog 

steeds volop in bedrijf trouwens. Onderweg naar de lunchplaats 

aan de Brouwersdam breekt een koppelingskabel van een van de 

deelnemende Porsches. Eigenaar Rob de Rooy sloeg het aanbod 

van een deelnemend Carwei lid én garagehouder om de auto te 

repareren af – Albert Vos had een reservekabel in de auto – maar 

koos ervoor om terug naar Eindhoven te rijden. Aansluitend aan 

de lunch was een “korte maar heftige” puzzelrit uitgezet waarna 

de stoet afreisde naar het eindpunt, het clubhuis van Carwei in 

Dirksland, gebouwd op de stal / garage van de clubvoorzitter van 

Carwei. Deze laatste verzorgde ook de afsluitende prijsuitreiking 

waarbij Gijs en partner Hätty ook in de prijzen vielen en met een tot 

sleepkabel omgebouwd landvast naar huis gingen.

Onder het kopje boekbespreking komt deze keer de serie 

autowoordenboeken van auteur Henk Wagenaar Hummelinck 

aan de orde. In zes boeken bevatten elk zo’n 15.000 auto technische 

termen en afkortingen en allerlei nuttige vertaaltips. De delen 

betreffen vertalingen van het Nederlands naar Engels, Duits en 

Frans (en vice versa) en kosten fl. 35,- per stuk. De hele verzameling 

kost fl. 195,-. Leuk om te vermelden is dat de auteur en uitgever 

ruim 25 jaar na dato nog steeds zeer actief is in het genre. Op 

Linkedin schrijft Henk “In mijn tijd als HTS-student viel me op, dat 

klepschotel en klepzitting – en de consequenties van 

de omschakeling naar loodvrije benzine. Bob legt uit 

dat omdat de luchtgekoelde Porsche motoren sowieso 

thermisch zwaar belast worden, deze motoren altijd 

al zijn uitgerust met hoogwaardige klepzittingen en 

kleppen. De uitlaatkleppen zijn sinds begin jaren 

zestig – vanaf de Porsche 356 SC – met natrium 

gevuld, waardoor ze nog beter in staat zijn om de 

warmte af te voeren (en iets lichter waardoor beter 

bestand tegen hoge toerentallen). In de Verenigde 

Staten wordt al veel langer met loodvrije benzine 

gereden en Bob heeft tot dan toe maar één keer 

meegemaakt dat een uit de VS geïmporteerde auto 

motorschade had die was toe te schrijven aan het 

gebruik op loodvrije benzine. Bob adviseert klanten 

dan ook om gerust op loodvrije benzine te rijden, mits 

de auto normaal op de openbare weg wordt ingezet 

en de motor geen gebreken heeft (laag olieverbruik, 

compressie in orde en CO goed afgesteld). Als blijkt 

dat de kleppen vaker moeten worden gesteld, de auto 

stationair slecht gaat lopen en gaat ploffen in de uitlaat 

kan dat erop wijzen dat de uitlaatklepspeling verdwijnt 

omdat de klepschotels inslaan op de klepzittingen en 

als het ware omhoog komen in de kop. Dan is het tijd 

om “loodvrije” kleppen en klepschotels te monteren. 

Porsche levert deze als setjes voor al hun auto’s vanaf 

begin jaren ’50. 

Hans Böger doet verslag van de deelname aan de 

Oldtimerdag  annex Historische Grand Prix 

op het circuit van Zolder (B) op 4 augustus. Dankzij 

bemiddeling door Pascal Pouwels van de Classic 

Porsche Club België werd de afvaardiging van de club 

tot het evenement toegelaten, omdat de leeftijdsgrens 

formeel bij 1965 zou liggen. Uiteindelijk namen 6 

equipes de moeite om naar het Belgische Zolder af 

te reizen, waar de club zich (met clubvlag) samen 

met de Belgische zusterclub aan de bezoekers 

presenteerde. Hans koos ervoor niet met de auto 

deel te nemen aan het “snelle defilé” over het circuit, 

maar het spektakel vanaf de hoofdtribune gade te 

slaan, gewapend met koffie en gebak. 

er geen behoorlijke auto technische woordenboeken 

bestonden. Sinds 1992 maak ik die zelf. In de 

afgelopen jaren verkocht ik 

circa 30.000 exemplaren 

van mijn achtdelige serie 

‘Autowoordenboek’. 

In april 2014 startte ik 

de (wat ik noem) ‘no-

nonsense auto-uitgeverij’ 

www.autowoordenboek.

nl. Mijn huidige fonds 

bedraagt voorlopig 26 

auto-gerelateerde boeken, 

waarvan 18 autowoordenboeken (auto technische 

woordenboeken) in tien talen. Enfin, praktisch 

als u om een stukje professioneel auto technisch 

vertaalwerk verlegen zit.

Clublid Bert Strengholt schrijft een uitgebreid (en 

eerder in gewijzigde vorm in het clubblad van de 

Porsche 356 Club gepubliceerd) artikel van maar 

liefst 6 pagina’s over het nieuwe dashboard voor 

zijn uit de Verenigde Staten geïmporteerde Porsche 

911 T Targa uit 1969. Bij het demonteren van het 

dasboard in het kader van een zeg maar uit de hand 

gelopen deelrestauratie van de auto – waarover 

Bert naar zeggen later meer zal schrijven – breekt 

het originele in de loop der jaren hard en broos 

geworden dashboard in 3 stukken. Met name het 

van origine “sponsachtige” kernmateriaal blijkt van 

ouderdom “far beyond repair”. Wat nu? 

Wat rondbellen (en faxen!) met leveranciers 

brengt aan het licht dat een nieuw dashboard 

gewoon leverbaar is, zij het tegen inwisseling 

van een aanzienlijk geldbedrag wat varieert 

tussen de fl. 1.200,- en fl. 1.700,- exclusief de ter 

zake verschuldigde omzetbelasting. Gebruikte 

exemplaren zijn ook in omloop en te koop voor 

bedragen tussen de Hfl. 200,- en Hfl. 300,-. Omdat 

dit  Bert allemaal wat te begrotelijk is, vist hij de 

restanten van zijn inmiddels weggegooide dashboard 

uit de vuilnisbak en gaat hij vervolgens inventief 

aan de slag om het hele geval zelf te kopiëren. Bert 
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beschrijft tot in detail hoe hij van de restanten een gipsen mal 

maakt die als basis dient voor het maken van een nieuw dashboard 

van polyester en Q-cel opvulmateriaal. De nieuw gevormde basis 

gaat naar de bekleder die er een splinternieuw geheel van maakt. 

Totale kosten bedragen uiteindelijk fl. 120,- met als voordeel dat 

met de mallen extra dashboards kunnen worden gemaakt. 

In de rubriek FEHACtiviteiten 

juli 1996 die in z’n geheel één-

op-één in het clubblad wordt 

overgenomen, een stuk over 

een in 1997 te introduceren 

FEHAC keurmerk op klassieke 

voertuigverzekeringen. 

Verzekeringspolissen voor 

klassieke voertuigen worden 

straks op kwaliteit getoetst, 

de goed bevonden polissen 

krijgen het keurmerk 

“FEHAC goedgekeurd”. Er 

is een voorbereidingswerkgroep geformeerd die eind 1996 zal 

rapporteren. Vanuit de assurantietussenpersonen is onder 

leiding van de GIO adviesgroep protest tegen dit initiatief 

aangetekend, mede omdat parallel hieraan een Onderlinge 

Verzekeringsmaatschappij door klassieke voertuighobbyisten in 

oprichting zou zijn, waar FEHAC een voorstander van is (maar 

geen initiatiefnemer of steungever). Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Verder een stukje over de stemrechtverdeling en de 

contributiebepaling binnen de FEHAC. Aangesloten voertuigclubs 

hebben allemaal 1 stem ongeacht het aantal bij de clubs 

aangesloten individuele leden. De contributie per club is 

gekoppeld aan het aantal leden en bedraagt fl. 3,- per lid. Het 

aantal via de 144 clubs aangesloten individuele leden bedraagt 

ruim 48.000. Voorts nog bericht van de wijzigingen in de 

samenstelling van het FEHAC bestuur. Opvallende naam is die 

van de tot het bestuur toegetreden Tido Bresters, die sinds 2019 

president van de FIVA is. 

Van die FIVA nog het bericht dat er een nieuwe 

voertuigindeling is, die voortaan worden afgebeeld 

op de nieuwe FIVA Identitycards zoals die door de 

FEHAC worden uitgegeven. Er wordt onderscheid 

gemaakt naar de voertuigtypering en de staat van 

het voertuig.  

In het Korte Nieuws de nodige verhandelingen 

over de kentekenkeuring en APK, de schorsing 

voertuigverplichting die niet langer overdraagbaar 

is en de (gewijzigde) kosten voor wijziging 

tenaamstelling kentekens, schorsing en 

kentekenomwisseling.

Tot slot schrijft ook de FEHAC een stuk over 

de wijziging van loodhoudende naar loodvrije 

superbenzine met loodvervanger.

In deze uitgave wordt melding gemaakt van een 

zestal nieuwe leden en één opzegging. Van de 

nieuwe leden is er op dit moment van schrijven niet 

een meer lid.

In de rubriek aangeboden & gevraagd biedt een 

clublid zijn goud metallic Porsche 911 SC uit 1980 

aan die inclusief schuifdak, voor- en achterspoiler, 

alle boekjes en ca. 120.000 kilometer op de teller fl. 

25.950,- moet opbrengen. Voorts de carrosserie van 

een Porsche 911S uit 1974 – Turbo uitbouw met Duits 

kenteken – voor fl. 6.750,-.

Arjan Dekker biedt een partij onderdelen aan 

voor een 1967’er Porsche 912 waaronder voor- en 

achterbumpers, motorkap, achterassen, achterruit, 

portieren, vier ATS velgen met banden en divers klein 

chroomwerk.

Marcel Kouw heeft een serie Porsche kalenders uit 

1980 t/m 1985 in de aanbieding voor fl. 50,- per stuk. 

Let op: alle jaargangen zijn zonder munten!

Clublid R. van Vliet biedt zijn geheel gerestaureerde 

roodbruine metallic 1972’er Porsche 911T Targa te 

koop aan. Taxatiewaarde zou fl. 40.000,- bedragen. 

Max Oostendorp is tot slot op zoek naar de originele 

werkplaats- en onderdelenhandboeken voor zijn 

1969’er Porsche 911T, zodat hij er kopieën van kan 

maken.

Samenstelling artikel:

Marc Bezem

redacteur – webmaster

Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl
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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
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VLAAMSE ARDENNEN
De streek kent een open glooiend landschap met unieke 

vergezichten, pittoreske dorpskernen, kronkelende kasseiwegen, 

knotrijen en culturele stadjes zoals Oudenaarde, Ronse, 

Geraardsbergen en Zottegem. De heuvelachtige streek is 

zeer populair bij wielerliefhebbers, ook al omdat een aantal 

wielerklassiekers waaronder de Ronde van Vlaanderen dit gebied 

jaarlijks doorkruisen. De streek heeft overigens niets te maken 

met de Ardennen in Wallonië, maar is zo genoemd vanwege haar 

heuvelachtige karakter.

Na uitreiking van de routeboeken en een korte toelichting 

van organisator (en clubsecretaris) Vincent van den Berg, 

vertrok iedereen voor de mooie route door de omgeving. Een 

kleine verschrijving hier en daar en een enkele wegopbreking 

mochten de pret niet drukken en ook het weer werkte mee, 

want na de aanvankelijke regen brak rond de middag de 

zon door. Einde middag druppelden de equipes binnen bij 

het Hotel Leopold in Oudenaarde met parkeerruimte in de 

ondergrondse parkeergarage. Om nog even een wandeling 

door Oudenaarde te kunnen maken, hadden we een stukje 

van de route afgesneden. Prachtig stadje met mooie oude 

gebouwen rondom ’t centrale plein en natuurlijk de rivier 

de Schelde door de stad. Na even opfrissen in de kamer 

beneden bij de bar een gezamenlijk aperitief met aansluitend 

een prima dinerbuffet. 

Na een goede nachtrust en een dito ontbijt in de loop van 

de ochtend op pad voor het tweede deel van deze herfstrit. 

Direct al een mooi en zonnig fotomoment van de rij 

wachtende Porsches voor de open hefbrug over de rivier 

om vervolgens de route verder te vervolgen de stad uit. 

Ook vandaag opvallend hoe mooi en afwisselend dit gebied 

eigenlijk is. Het heeft in de verte wel wat weg van de “echte” 

Ardennen. De verharding van de wegen waren op z’n zachtst 

gezegd ook afwisselend, want diverse stukken van de route 

voerden over de beruchte kasseien. Allemachtig wat gaat de 

auto dan tekeer! 

Uiteindelijk  na  zo’n 110 kilometer globaal noordwaarts 

sturen terug de Nederlandse grens over om weer te 

verzamelen bij restaurant De Baeckermat in Westdorpe, 

waar we na een gezellig samenzijn met een drankje en een 

hapje afscheid van elkaar namen. Uit de vele reacties op de 

clubapp maakten we op dat iedereen had genoten en weer 

veilig thuis was aangekomen. 

Vincent, hartelijk dank voor de organisatie van dit mooie 

weekend in de Vlaamse Ardennen!

Groetjes,

Jan en Tineke Broekhuizen

REISVERSLAG
De Vlaamse Ardennen is voor bijna iedereen een 

nagenoeg onbekend gebied. In de regel laten 

we deze streek op weg naar Zuid Europa links 

(of rechts) liggen, maar na de Herfstrit weten 

de deelnemers aan dit weekend hoe mooi deze 

omgeving eigenlijk is.

Omdat het een behoorlijke rit is vanuit Enkhuizen 

naar ’t Belgische Herzele, zijn we vrijdag al naar 

Lokeren gereden voor een overnachting in het 

BizNis hotel aldaar. De reis ernaar toe verliep vlot 

met alleen de gebruikelijke verkeersopstoppingen 

rondom Antwerpen, nog versterkt door het 

regenachtige weer.

Zaterdag was het nog een kleine 50 kilometer naar 

het verzamelpunt in Herzele, waar we als eerste 

equipe arriveerden en allerhartelijkst werden 

ontvangen met koffie of thee met een  plaatselijke 

lekkernij. Al snel reden de eerste klassieke Porsches 

het parkeerterrein op en in no time was ’t lege 

perceel omgetoverd tot een kleurrijk spektakel. 

In het restaurant een gezellig samenzijn met de 

deelnemende clubleden met deze keer ook een 

aantal nieuwe gezichten. Erg leuk!  

REACTIES DEELNEMERS 
NA AFLOOP

Zijn nu in Oudenaarde en rijden nu rechtstreeks terug 

naar Maasmechelen. Bedankt voor de leuke rit en fijne 

avond nog en veel plezier voor morgen. Edwin Smeets 

Bedankt voor de leuke rit, wij zijn inmiddels weer terug 

naar Zeeland vertrokken. Nog veel plezier morgen met 

deel twee! Guido

Dank voor de goede zorgen en organisatie Vincent, tot 

de volgende keer allen. Erwin van Limpt

Wel binnen, niet gewassen. Heb ik nog wat te doen van 

de week en kan ik nog wat nagenieten 😉 Johan Meijer

Vincent, dank voor deze mooie trip door het deel van 

België dat wij nog niet kenden. We hebben genoten! En 

Edwin, nog bedankt voor de goodiebag! Begreep dat jij 

die hebt verzorgd. Groet Jocelyn en Maarten

Bijna thuis eerst even langs de carwash en daar even het 

ergste vuil eraf gespoten (voorspoelen). Thuis het werk 

afgemaakt. Heb wel lichte schade aan beide voorbanden; 

er is contact geweest met de voorschermen, linksvoor 

ook lichte schade aan het scherm. En oh ja, zo zagen 

onze auto’s er uit na de Ronde van Vlaanderen. Groet, 

Arjen Sleeuwenhoek

Vincent dankjewel voor de organisatie 👍🏻. Ook wij 

kenden de omgeving van de Vlaamse Ardennen niet.  

Iedereen bedankt voor de gezelligheid. En Arjen dank 

voor de mooie foto’s. Ja....de auto’s zijn goed getest in 

de Vlaamse Ardennen en een poetsbeurtje kan geen 

kwaad. Op naar het nieuwe jaar 😁 André Verboom

Vincent, ook vanuit ons even een berichtje. Leuke rit, 

leuke club met leuke mensen. We hebben ervan genoten 

en weer veilig thuis. De  Porsche (ongewassen) weer op 

stal en Arjen, bedankt voor de leuke foto’s! 

Groetjes Pascal en Rinny

Wij zijn weer in Enkhuizen en hopen dat iedereen weer 

veilig thuis zijn gekomen. Groetjes Jan en Tineke

Reuze bedankt Vincent voor de organisatie en leuk om 

deze rit met zo een gezellige groep te doen. Smaakt naar 

meer! Groet, Ebbie en Gerda

Inleiding en bewerking 

Marc Bezem, redacteur - webmaster

DE TRADITIONELE HERFSTRIT WERD DEZE KEER DOOR ONZE 
CLUBSECRETARIS VINCENT VAN DEN BERG UITGEZET IN DE 
TEN ZUIDEN VAN GENT GELEGEN VLAAMSE ARDENNEN. 
NIET MINDER DAN 24 EQUIPES NAMEN DEEL AAN HET 
TWEEDAAGSE PROGRAMMA MET NOG EENS 4 EQUIPES DIE 
OP ZATERDAG MEEREDEN.
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Vervolgens rijden we via België en Duitsland naar Valff in de Elzas, waar 

ons hotel zich bevindt, op de Route des Vins d’Alsace. Dat is bij aankomst 

even schrikken: maar twee sterren! Dat roept minder prettige ervaringen 

uit het verleden op. Het blijkt gelukkig enorm mee te vallen: de kamers 

zijn recent gerenoveerd, het personeel is zeer vriendelijk, eten en drank 

prima en het ontbijt schier onuitputtelijk. 

De volgende dag rijden we een deel van de uitgestippelde route, drinken 

koffie in de prachtige stad Colmar en later eten we nog choucroute met 

worst en een biertje in Ribeauville. Alle seinen staan op groen! Na het 

rijden van een prachtige pas waar de weg net is geasfalteerd, slaat het 

noodlot echter toe. Het maken van bochten, vooral die naar rechts, 

veroorzaakt een schurend geluid in een van de achterwielen dat tot 

grote ongerustheid leidt. Bij een stop en controle is er niets te zien. Wat 

nu? Wat rijden we mogelijk kapot als we doorrijden? We besluiten te 

wachten op een aantal andere deelnemers die we kort voor het euvel zich 

voordeed nog zagen tanken in een dorpje waar we doorheen reden. Die 

blijken echter een andere route te hebben genomen want we zien ze niet 

meer. Dan maar voorzichtig proberen terug te rijden. Rechtdoor is geen 

probleem maar bij elke bocht weer dat schurende geluid. We rijden 40 

veel te lange kilometers in ongerustheid en met gespitste oren, maar we 

halen het hotel.  

Daar hulp gevraagd van de al gearriveerde clubleden. En dan gaat alles 

razendsnel; de auto gaat op een goede krik (die heeft iemand bij zich), 

veel expertise verzamelt zich rond de auto en diagnoses worden gesteld. 

Versleten lagers of nog grotere rampspoed? Halen we thuis nog wel?

Het blijkt gelukkig heel erg mee te vallen. Bij het linker achterwiel is niets 

te vinden. Bij het rechter achterwiel aanvankelijk ook niet, maar bij het 

terugdraaien ervan valt er een (heel klein) steentje uit. Zou dat het zijn 

geweest? Een proefrit wijst uit dat het steentje dat ergens klem is komen 

te zitten inderdaad het schurende geluid veroorzaakte. Het probleem is 

opgelost en we kunnen aan het bier. Dankzij de ontvangen hulp kan de 

rit gewoon worden doorgereden. Dat geldt helaas niet voor de equipe 

Van Delft Westerhof, die vervroegd naar huis rijdt in verband met een 

olieprobleem. Naar ik begrijp heeft zich dat tijdens de terugtocht niet 

meer voorgedaan zodat ook dat gelukkig meeviel. 

Na een voedzame maaltijd en goede nachtrust rijden we de volgende 

dag naar het Musée Nationale d’Automobile in Mulhouse, waar zich de 

autocollectie van de gebroeders Schlumpf bevindt. De broeders, die actief 

waren in de textiel, zijn failliet maar de collectie met onder andere 140 

Bugatti’s is gered en voor ons te bezichtigen. Een kundige gids vertelt ons 

gedurende een uur of twee wetenswaardigheden van vele auto’s. 
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VAN 30 SEPTEMBER TOT 2 OKTOBER 2022

VERSLAG ELZASRIT

HET IS PRACHTIG WEER EN DE ZON SCHIJNT ALS IK OP 
VRIJDAGOCHTEND MIJN BIJRIJDER/KAARTLEZER AD 
OPHAAL VAN HET STATION IN ROERMOND, OM DOOR TE 
RIJDEN NAAR PORSCHE CENTRUM MAASTRICHT, WAAR WE 
VRIENDELIJK WELKOM WORDEN GEHETEN, UITSTEKENDE 
KOFFIE EN LIMBURGSE VLAAI OP ONS WACHTEN EN WE 
LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN PORSCHE IN DE SHOWROOM 
KUNNEN BEWONDEREN. DE VOORGANGERS VAN WAT WE 
IN SHOWROOM ZIEN, DE AUTO’S VAN ONZE CLUBLEDEN, 
HEBBEN ZICH DAN AL VERZAMELD VOOR HET GEBOUW.  
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Het Resto Strips boek is een complete bundel van de 

restauratie strips, geschreven door Edwin Schweitzer. 

Deze in het Engels geschreven strips werden 

tussen 2009 en 2017 in het 356 Registry magazine 

gepubliceerd. In totaal schreef Edwin 34 Resto Strips 

over Porsche 356 restauratieprojecten. De strips zijn 

doorspekt met zijn know-how en humor. 

Het afgelopen jaar is er door Joris Schweitzer, de zoon van 

Edwin, aan dit boek gewerkt om het een look en feel te 

geven die recht doet aan de Resto Strips. Op deze manier 

kan de verzameling strips een plekje krijgen tussen de 

werkplaatshandboeken in de garage of in de boekenkast. 

Het boek is gedrukt in een beperkte oplage van 356 stuks. 

Ieder boek is uniek genummerd. Zie de foto’s voor een 

impressie.

Joris heeft zijn nog een aantal exemplaren op voorraad. De 

prijs per boek is 110,- euro exclusief 9% BTW. Verzendkosten 

worden apart berekend. Een exemplaar van het boek 

mag uiteraard ook opgehaald worden op afspraak. Om 

een bestelling te plaatsen stuurt u een e-mail naar Joris 

Schweitzer op Schweitzer912@gmail.com.

NB. 

Omdat de Resto Strips zón leuke manier zijn om kennis en 

know-how te delen binnen de Porsche wereld heeft Joris 

Schweitzer het stokje van zijn vader overgenomen. De nieuwe 

versies van deze strips worden uitgebracht in het Nederlands 

en in het Engels. De nieuwe Resto Strip worden op de website 

van Resto Lab gepubliceerd. Kijk op: https://www.restolab.

nl/resto-strips/resto-strips-by-joris-schweitzer/

Marc Bezem

redacteur - webmaster

Uitgever: Resto Lab – Joris Schweitzer

Auteur: Edwin Schweitzer

Foto’s en illustraties: full color

Omslag: linnen hardcover

Taal: Engels

Informatie:  https://www.restolab.nl/resto-strips/resto-strips-by-edwin-schweitzer-2nd-print-out-now/

Verkoopprijs:  € 110,- exclusief 9% BTW en verzendkosten

Bestellen:  stuur een e-mail naar Joris Schweitzer op Schweitzer912@gmail.com

Daarna breng ik met Ad nog een bezoek aan het ook in 

Mulhouse gelegen spoorwegmuseum Cité du Train, waar 

zich eveneens een indrukwekkende collectie bevindt. Het 

zou het grootste spoorwegmuseum van Europa zijn.  

Daarna terug naar het hotel via wederom een prachtige 

route. We moeten nog tanken, maar er zijn tankstations 

genoeg volgens de navigatie. Veel daarvan blijken echter 

gesloten of alleen E10 te verkopen. Wij wijten dat aan de 

relatief lage prijzen, maar naar later blijkt is de schaarste 

vooral het gevolg van stakingen bij een aantal raffinaderijen 

van Total. We hebben geluk en kunnen bij een lokale pomp 

nog Euro 98 van een onbekend merk vinden. 

We komen op tijd aan voor het diner, dat op deze zondag 

wegens personeelsgebrek niet in het hotel plaats vindt maar 

in het naburige restaurant Aux Trois Oies. Daar zijn eten en 

drank weer goed in orde en praten we bij met bekende en 

nieuwe clubleden.

Maandag, de dag van de terugrit begint weer met een 

uitgebreid ontbijt in het hotel. Daarna rijden we, gelukkig 

zonder problemen, naar huis.

Dennis en Nicole, veel dank voor de uitstekende organisatie 

en alle deelnemers, veel dank voor de gezelligheid!   

Erik-Jan Huiberts / Ad van de Geijn

BOEKBESPREKING



MEERDERHEID TWEEDE KAMER 
VOLGT STEMADVIES FEHAC. 
DE MRB-VRIJSTELLING BLIJFT IN 
STAND!
  

Tijdens de algemene beschouwingen 
bracht Volt samen met de PvdA en GL een 
amendement in om de oldtimerregeling te 
schrappen. Dit zou betekenen dat vanaf 1 
januari 2023 alle oldtimer-auto’s, motorfietsen, 
vrachtwagens en autobussen de volledige MRB 
moeten gaan betalen. De FEHAC heeft samen 
met ANWB, BOVAG en KNAC de leden van de 
Tweede Kamer benaderd met een stemadvies.

FEHAC, ANWB, BOVAG en KNAC hebben de leden van de Tweede 

Kamer geadviseerd de huidige MRB-vrijstelling voor oldtimers te 

handhaven. De organisaties ontraden daarmee een amendement 

van de Leden Maatoug en Nijboer op de belastingwetten dat juist 

pleit voor afschaffing van deze vrijstelling voor oldtimers. Zij wijzen 

erop dat in 2012-2013 een vergelijkbaar voorstel leidde tot veel 

maatschappelijke onrust. De huidige MRB-vrijstelling voor oldtimers 

is naar mening van de organisaties zeer zorgvuldig tot stand gekomen.

“De vrijstelling voor de MRB moet blijven” zegt Stefan Hulman, 

voorzitter van de FEHAC. “Wij beschermen, restaureren en 

onderhouden het mobiele erfgoed. Dat mag niet extra belast worden. 

Die discussie hebben we al eerder gevoerd! Bovendien wil het kabinet 

het gesprek aan met de mobiliteitssector over BnG. Dan moet je niet 

eenzijdig de spelregels veranderen voordat het gesprek begonnen is.”

Bij het stemmen geven FEHAC, ANWB, BOVAG en KNAC de 

Kamerleden in overweging dat een consistent autofiscaal beleid 

van groot belang is. Op dit moment wordt op autofiscaal gebied 

toegewerkt naar een systeem van Betalen naar Gebruik. Ook de 

Belastingdienst is niet gebaat bij het doorvoeren van een nieuwe 

wijzing op autofiscaal gebeid omdat dit ten koste zal gaan van de 

capaciteit op andere punten zoals Betalen naar Gebruik.

De FEHAC (Federatie Historische 

Automobiel- en Motorfietsclubs) 

stelt zich vanaf haar oprichting (1976) 

ten doel de belangen te behartigen 

van de eigenaren en houders van 

historische voertuigen. Het gaat 

als regel om voertuigen van 25 jaar 

en ouder. De FEHAC telt ruim 200 

leden, Nederlandse verenigingen en 

stichtingen die samen circa 70.000 

personen vertegenwoordigen. Al deze 

mensen spannen er zich er voor in 

om de historische voertuigen die zij 

bezitten zijn in stand te houden, met 

inzet van kennis, kunde en tijd, en 

volledig uit eigen middelen. Zo zorgen 

zij er voor, ondersteund door een 

hele bedrijfstak, dat er in Nederland 

een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; 

niet alleen personenauto’s, maar ook 

bromfietsen, motorfietsen, autobussen, 

bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, 

aanhangwagens en tractoren. In haar 

ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC 

uitgegroeid tot dé gesprekspartner 

van de overheid op het gebied van 

regelgeving voor klassiekers. De 

FEHAC is aangesloten bij de FIVA 

(Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector 

wegvoertuigen in de stichting Mobiele 

Collectie Nederland. 
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Daarnaast wordt met mobiel erfgoed (‘oldtimers’, 

wegvoertuigen >40 jaar) erg weinig gereden: 

gemiddeld nog geen 1.500 kilometer per jaar en met 

weinig schade aan milieu en wegen.

De organisaties wijzen er op dat de afschaffing van 

de vrijstelling van auto’s >25 jaar in 2013 zowel 

voor individuele eigenaren als ook voor autoclubs 

grote gevolgen heeft gehad. Veel auto’s verdwenen 

naar het buitenland en de markt kromp met circa 

30%. Diverse autoclubs zagen hun ledenaantallen 

dalen. Doordat de markt kromp werd de hele keten 

geraakt. De verkopen zakten in: autobladen zagen 

hun oplages dalen en restauratiebedrijven werden 

getroffen (of gingen zelfs failliet). Ook de opbrengsten 

uit de assurantiebelasting gingen omlaag. Zoals door 

de branche al voorspeld was, werden de inkomsten 

die door de overheid werden verwacht bij het 

ophogen van de leeftijd van 25 jaar naar 40 jaar (met 

een overgangsregeling voor benzine auto’s ouder dan 

25 jaar) dan ook lang niet gehaald.

En last but not least: het mobiel erfgoed is onder 

de erfgoedwet gebracht. Het aanscherpen van de 

vrijstelling zou een aantasting van ons nationale 

erfgoed zijn. De organisaties vinden dit voldoende 

redenen om te adviseren tegen het amendement van 

de Leden Dassen, Maatoug en Nijboer te stemmen.

WAAR MOET JE AAN DENKEN 
BIJ TIJDELIJKE IN- EN UITVOER 
VAN JE OLDTIMER (OP EEN 
AANHANGER) BUITEN EU 
LANDEN.

Als je je klassieke auto, motor, bus 
of vrachtwagen mee wilt nemen naar 
een land buiten de EU (dus ook voor 
het Verenigd Koninkrijk) en deze na 
een evenement, klassieke rally of rit 
weer terugneemt naar Nederland, 
moet je rekening houden met douane 
bepalingen. 

En om te voorkomen dat je invoerrechten en /of btw 

moet gaan afrekenen over je klassieker, moet je een 

zogenaamd ATA Carnet invullen In dit artikel krijg 

je uitleg over een ATA-carnet en het aanvraagproces 

van dit document. En lees je hoe je tijdelijk klassieke 

auto’s motorfietsen etc. in- en uitvoert als je geen 

ATA-carnet kunt gebruiken.

Met een ATA-carnet doe je snel en eenvoudig aangifte bij de 

douane. Zowel de uitvoeraangifte in Nederland als de invoeraangifte 

in je bestemmingsland. En je wederuitvoer en wederinvoer op de 

terugreis. In Nederland geeft KVK de ATA-carnets af (ruim 3.000 

stuks per jaar). Zo’n 80 landen wereldwijd accepteren het ATA-

carnet. Dit spraken zij af in een ‘ATA-conventie’. In deze conventie 

staat ook voor welk gebruiksdoel je goederen met dit document 

tijdelijk mag invoeren, in dit document beperken wij ons tot de 

klassieke voertuigen. Klassieke voertuigen waar je bijvoorbeeld 

mee wilt deelnemen aan buitenlandse beurzen,rally’s ritten of 

tentoonstellingen. De voertuigen die je bij je hebt, verkoop je op dat 

moment niet. Je neemt ze mee terug. Je stelt ze tentoon, rijdt ermee 

in ritten of rallys etc.. In de handleiding voor gebruik van het ATA-

carnet staat meer informatie.

AANVRAGEN ATA-CARNET
Een ATA-carnet is een fysiek document. Je vraagt het digitaal aan 

bij KVK. Hiervoor maak je eerst een account aan op e-ata.nl. Als 

je aanvraag compleet is, maakt KVK jouw ATA-carnet in orde. Je 

ontvangt het document binnen 3-5 werkdagen per aangetekende 

post.

GELDIG MAKEN
Voordat je met een ATA-carnet de grens overgaat, maakt de 

Nederlandse Douane het document geldig. Dit gebeurt met een 

fysieke controle van de goederen, een stempel en handtekening. 

Deze procedure is verplicht. Met een ongeldig ATA-carnet weigert 

de douane in het bestemmingsland jouw goederen.

AANVRAAGKOSTEN
Naast € 222,85 administratiekosten betaal je voor een ATA-carnet 

een premie. De hoogte hiervan hangt af van de waarde van de 

goederen die je meeneemt. Je ontvangt hiervoor een factuur van 

KVK. Informeer voor je een ATA-carnet aanvraagt naar de kosten 

voor jouw goederen. Neem hiervoor contact op met team ATA:

 088 585 1884.



X
X

60 JAARGANG 30 NR.4

GELDIGHEID ATA-CARNET
Een ATA-carnet is na afgifte door KVK 1 jaar geldig. 

Let op: het bestemmingsland kan eisen dat de 

goederen het land al binnen dat jaar moeten verlaten, 

ook als het ATA-carnet zelf nog geldig is.

DE PRAKTIJK
Een voorbeeld. Je gaat met jouw klassieke voertuig 

naar een beurs in Bosnië-Herzegovina. Je neemt 

je auto mee op een autoambulance. Na afloop 

van de beurs neem je je auto weer mee terug op 

de autoambulance naar Nederland.Met een ATA-

carnet voer je jouw klassieke auto tijdelijk in bij de 

Bosnische douane. Je betaalt geen invoerrechten en 

btw. Een ATA-carnet heeft verschillende inlegvellen, 

bestemd voor de douane:

•  Een uitvoerstrook voor de douanepost in de EU 

waar de goederen de EU verlaten.

•  Een invoerstrook voor de Bosnische douanepost 

waar de goederen Bosnië binnenkomen.

•  Een wederuitvoerstrook voor de Bosnische 

douanepost waar je jouw auto Bosnië na je 

beursdeelname weer verlaten.

•  Een wederinvoerstrook voor de douanepost 

in de EU waar de klassieke auto de EU weer 

binnenkomt.

Op de invulstroken die in het ATA-carnet 

achterblijven, geven alle douaneposten aan waar 

en op welke datum de klassieke auto hebben 

gecontroleerd. Zo toon je achteraf aan welke reis 

jouw klassieke auto heeft afgelegd voordat deze weer 

terug is in de EU. Diegene die de goederen vervoert, 

biedt het ATA-carnet bij de douanepost aan ter 

controle. De wederuitvoerstrook met de stempels en 

handtekening van de Bosnische douane is belangrijk 

bewijs van de wederuitvoer van de klassieke auto uit 

Bosnië. Hiermee voorkom je dat je achteraf alsnog 

invoerrechten en btw aan de Bosnische douane moet 

afdragen.

DOORVOER
Als je met je autoambulance bijvoorbeeld via Kroatië 

naar Bosnië rijdt, heb je ook doorvoerstroken 

in je ATA-carnet. Deze zijn bestemd voor de 2 

douaneposten in Kroatië tijdens je doorreis door 

dit land. Tip: zorg dat de douane je voertuig dat 

je invoert met een ATA-carnet gemakkelijk kan 

identificeren. Maak een duidelijke omschrijving en 

vermeld merktekens, typenummers en serie- en 

chassisnummers.

TERUGSTUREN NA GEBRUIK
Nadat je het ATA-carnet hebt gebruikt of wanneer de 

geldigheidsduur is verstreken, stuur je het document per 

aangetekende post retour naar: KVK, afdeling Carnets, Postbus 

2852, 1000 CW Amsterdam. Je bent dit verplicht, want na ontvangst 

van het ATA-carnet controleert KVK of het volgens de richtlijnen is 

gebruikt.

ZONDER ATA-CARNET
Een ATA-carnet kun je niet altijd gebruiken. Dit komt voor als het 

land van bestemming geen lid is van de ATA-conventie. Of als het 

land voor jouw gebruiksdoel geen ATA-carnet accepteert. Je kunt 

dan gebruikmaken van tijdelijke invoer zonder ATA-carnet. In het 

landenoverzicht van RVO staat hoe je tijdelijke invoer lokaal regelt. 

Plan voor vertrek extra tijd voor douaneprocedures. En reserveer 

geld voor de borg, ter hoogte van de invoerrechten en btw. Dit is een 

zekerheidsstelling voor de buitenlandse douane, in het geval je de 

voertuigen toch permanent invoert in je bestemmingsland en niet 

mee terugneemt. Zonder ATA-carnet sta je persoonlijk borg.

DIT MOET JE DOEN
Zonder ATA-carnet regel je een tijdelijke uitvoer in Nederland en 

een tijdelijke invoer in het bestemmingsland. Zowel voor vertrek als 

bij terugkomst doorloop je de volgende stappen: 

 

VOOR VERTREK
Doe een uitvoeraangifte bij de Nederlandse Douane. Zorg voor een 

duidelijke lijst met merk-, serie- en type en chassisnummers. Als 

je voertuigen via het ruim van het vliegtuig of met de boot, truck 

of trein vervoert, doe je elektronisch aangifte. Schakel hiervoor een 

logistieke dienstverlener in.

BIJ TERUGKOMST
Geef bij de Nederlandse Douane aan dat jouw goederen 

‘terugkerende goederen’ zijn. Je krijgt dan vrijstelling op 

invoerrechten, btw en eventuele accijns. Voorwaarde is dat dezelfde 

goederen binnen 3 jaar in ongewijzigde staat terugkomen. Als 

bewijs hiervoor laat je de eerdere uitvoeraangifte zien.

Nabewerking: 

Marc Bezem

redacteur - webmaster

Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van auto mobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende auto verzekeringen te bieden 
voor uw moderne auto, young timer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u 
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts 
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl



Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design 
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor 
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens. 

BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand 
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor 
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken. 

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

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

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem
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GELDERLAND
CLASSIC CENTER

Porsche Classic Center Gelderland 
Ressenerbroek 2
6666 MR Heteren, The Netherlands 
Telephone +31 (0)26 356 0 901 
www.porscheclassiccentergelderland.nl

The home base 
for your Porsche 911 and 912.
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