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ARTIKEL

RUF CTR ‘YELLOW BIRD’
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VAN DE VOORZITTER

EN DAN IS HET AL WEER MAART.. DE DAGEN WORDEN WEER LANGER,
HET WORDT WEER WAT WARMER EN ER ZAL BINNENKORT NIET MEER
GESTROOID HOEVEN TE WORDEN. DAT HOUDT VOOR VELEN VAN
ONS IN DAT WE LANGZAAM DE PORSCHE UIT DE WINTERSLAAP
KUNNEN GAAN HALEN. HEERLIJK OM JE TROTS WEER KLAAR TE
MAKEN VOOR HET SEIZOEN EN DE BOXERMOTOR WEER TE STARTEN,
OM TE GENIETEN VAN HET KENMERKENDE GELUID.

H

elaas zullen er op korte termijn geen ritten en/of

Er zijn nog meer initiatieven. Zo is er tijdens de

evenementen plaatsvinden waaraan we als club kunnen

online nieuwjaarsreceptie besproken dat we als

deelnemen. We proberen nog wel iets voor de Paasrit te regelen,

club baat zouden hebben, bij het opzetten van

maar het zal nog wel even duren voordat we weer meer terug

een commissie voor club inkoopacties. Er is veel

naar normaal kunnen gaan. Als club kunnen we waarschijnlijk

vraag naar het gezamenlijk inkopen van kleding,

in de komende maanden al wel wat ritten organiseren in eigen

onderdelen en andere producten. We zullen

land, maar de mooie buitenlandse trips staan nog wel op losse

binnenkort wat leden polsen, die aangegeven hebben

schroeven. Naast de veiligheid en maatregelen die landen opleggen

interesse te hebben, om plaats te nemen in deze

om te bezoeken, is er ook een financieel risico aan het organiseren

commissie en de eerste projecten te gaan opstarten.

van dit soort trips. We zullen op een gegeven moment de

We hebben al wat mogelijkheden besproken, maar

accommodatie(s) en andere zaken definitief moeten boeken en dan

schroom niet om je eigen ideeën te melden. We

zitten we aan annuleringsvoorwaarden en kosten vast. We hebben

houden jullie op de hoogte.

natuurlijk in het afgelopen jaar gezien dat het sluiten van grenzen,
lockdowns en andere maatregelen heel snel kunnen worden

Ik denk dat ik namens het hele bestuur spreek als ik

aangepast afhankelijk van het aantal besmettingen. Dus als wij

hoop jullie snel weer te kunnen ontmoeten en doen

alles geregeld hebben voor de trip naar Zweden of Le Mans Classic,

wat we zo graag doen, rijden met onze mooie Zuid

dan is er altijd een risico dat we niet kunnen gaan en dan zijn daar

Duitse bolides. Hou nog even vol!

kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen en willen we als club
niet dragen en zullen bij onze leden moeten worden neergelegd. En

Het ultieme clubhuis.

dat is een lastige voor het bestuur, want je wilt je leden natuurlijk

Hessel Roukema

niet op kosten jagen. We zullen dus heel goed moeten kijken of

Voorzitter

we het verstandig vinden bepaalde geplande evenementen door te
laten gaan, voordat we aan kosten vastzitten.
Maar wat we wel hebben ontdekt tijdens de corona pandemie en

Uw Porsche Centrum.

wat we ook na deze periode deels zullen voortzetten, zijn online

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

om te doen. We denken dan aan meer technische meetings,

meetings. Eenvoudig op te zetten, geen kosten en toch heel leuk
lezingen, etc. De nieuwjaarsreceptie en algemene ledenvergadering
hebben we afgelopen keer ook online gedaan, maar dit zullen we
zodra het kan weer fysiek gaan aanbieden. Het blijft toch leuker om
elkaar ook echt te zien.
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

DAAGS NA DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 14 MAART
CONTROLEER IK DE DIGITALE PROEFDRUK VAN CLUBMAGAZINE
NR. 1 VAN HET NIEUWE PORSCHE CLUBSEIZOEN 2021. EEN
SEIZOEN WAARIN WE ELKAAR HOPELIJK WEER IN CLUBVERBAND
GAAN ONTMOETEN OP EVENEMENTEN EN TIJDENS BINNEN- EN
BUITENLANDSE RITTEN. TOT NU TOE MOESTEN WE HET DOEN MET
DE OVERIGENS GOED BEZOCHTE ONLINE NIEUWJAARSRECEPTIE,
TECHNISCHE CLUB MEETING EN ALGEMENE LEDENVERGADERING,
MAAR IEDEREEN IS ONDERHAND WEL TOE AAN HET “ECHTE” WERK.

Precies een jaar geleden publiceerde ik in de april uitgave een

“kamers” met andere clubleden over verschillende

analyse van onze clubleden en hun auto’s, in het kader van de in

onderwerpen kon worden gediscussieerd. Dat

het najaar van 2019 ingevoerde verruiming van de leeftijdsgrens

beviel dermate goed, dat op zondag 21 februari jl.

voor tot onze club toegelaten Porsche 911 en 912 modellen. We

een goed bezochte online technische clubmeeting

zijn inmiddels een jaar verder en het leek me interessant op een

werd gehouden, waarin Peter Broerse uitleg gaf over

rijtje te zetten hoe de verruiming zich verder heeft vertaald in de

brandstofsystemen. Ook hiervan deed uw redacteur

samenstelling qua leden en auto’s. Dat heeft tot enkele aardige

verslag, zo ook – in beknopte vorm – van de online

feiten geleid, waarover u verderop in dit clubmagazine meer leest.

algemene ledenvergadering op 14 maart jl.

Tijdens de ALV op 14 maart jl. heb ik het een en ander al aan de
vergadering gepresenteerd en toegelicht.

In de serie over onze clubgeschiedenis, deze keer
een samenvatting van clubblad 4 van jaargang

Hakse Straatsma verdiepte zich afgelopen weken in dat wat

1, gepubliceerd in oktober 1994. Veel feitjes en

feitelijk de basis van al onze Porsche 911 en 912 modellen is: de

wetenswaardigheden over de beginjaren van onze

benaderd en hiermee gecomplimenteerd én hen

boxermotoren van Porsche. Hij neemt niet alleen de luchtgekoelde

club, met toevalligerwijs in die uitgave een analyse

gevraagd of ze het leuk zouden vinden als we ‘t stukje

boxermotoren van de straat- en racemodellen uit “onze” periode

van clubauto’s, op moment van schrijven (najaar

zouden overnemen in ons clubmagazine. Enfin, dat

1964 tot 1989 onder de loep, maar ook de ver daarvoor en daarna

1994) welgeteld 75 stuks. Leuk om ‘ns naast de

lukte: u treft het resultaat hiervan verderop aan.

ontwikkelde en geproduceerde voor- en nazaten. In ’n enkel geval

actuele analyse van leden en auto’s elders in dit

Albert, Trees én ANWB hartelijk dank hiervoor!

maakt hij een zijsprongetje naar ’n ander merk, zoals de illustere

clubmagazine te houden.

“boxer berlinetta” modellen van een zeker Italiaans merk die
Tijdens de feestdagen verraste ik mijn broer Johan,

bij nadere beschouwing helemaal geen boxerhart hebben, maar

Tot slot in dit clubmagazine de vaste rubrieken Van

net als ik behept met het Porsche 911/912 virus (u

zijn uitgerust met een “platte” 180˚ V12. Dat dit desalniettemin

de voorzitter, Van de Evenementencommissie, het

herkent het vast wel), met het boekwerk “RUF –

’n uiterst succesvol motorconcept is, bewees Porsche met de

overzicht met nieuwe (aspirant)leden, het FEHAC

The very very limited one” van Waft Publishing, de

legendarische 917 modellen die hier ook mee waren behept. Enfin,

nieuws en de evenementenkalender voor 2021,

uitgeverij van het welbekende duo Bart Lenaerts en

na het lezen van het geïllustreerde artikel bent u haarfijn op de

onder voorbehoud uiteraard.

Lies de Mol. Een speciale oplage met twee boekdelen

hoogte van deze en vele andere feiten.

in een bijzondere slipcase, die is bekleed met de

O

Veel leesplezier en hopelijk treffen we elkaar

originele Porsche en RUF pepita stof. Nu wil het

Voordat ik het vergeet: in dit clubmagazine leest u hoe u

dat de stoelen in Johans Irish groene Porsche 991

binnen luttele dagen zelf een Porsche 911 Targa of Turbo kunt

ndanks de beperkingen is het dankzij de kopij van een aantal

met die stof zijn bekleed én dat de kaftkleur van een

bouwen … eentje van LEGO® wel te verstaan. Ook komt u een

leden en het nodige nijver research- en schrijfwerk van uw

binnenkort op een clubevenement!

van beide boeken de lakkleur van de auto benaderd,

verslag tegen van de zondag 17 januari jl. online gehouden

Marc Bezem

redacteur, opnieuw gelukt een clubmagazine samen stellen. Sterker

dus vandaar het cadeau. Verder las ik in een recente

nieuwjaarsbijeenkomst waarin aansluitend in een drietal digitale

redacteur – webmaster

nog, enkele dagen geleden berichtte de vormgever me niet al het

uitgave van het Porsche 928 clubmagazine een

aangeleverde materiaal te kunnen plaatsen, aangezien we gebonden

artikel van de hand van collega redacteur Richard

zijn aan maximaal 64 pagina’s. Meer kan niet in een “geniet”

Fortuin, waarin ook werd ingegaan op de exclusieve

magazine. Dit betekent dat de bijdrage “Winterproject” van Peter

auto’s van Alois Ruf. Om een lang verhaal kort te

Broerse over reparatie van de originele fabrieksairco en nog wat

maken, een en ander resulteerde in een artikel over

andere zaken aan de Talbot Gelbe 1978’er 911 SC van uw redacteur

de RUF CTR “Yellow Bird”, de auto waarmee RUF

– webmaster wordt doorgeschoven naar ’t volgende clubmagazine.

Automobile zich in 1987 in één klap de automobiele

Datzelfde lot treft een van Porsche Nederland overgenomen artikel

geschiedenis in schreef. Het Waft boekwerk komt

over de fabrieksrestauratie van een zeer vroege 1967’er Porsche

u verderop in ’t magazine tegen in de rubriek

911S soft window Targa. Wat u wel in dit clubmagazine aantreft,

Boekbespreking.

licht ik hierna kort aan u toe.

Clublid Willem de Wildt acteert deze keer in onze

f
ĳ
r
d
e
b
w
u
n
a
a
r
n kleu
e
m
r
o
v
n
e
v
e
g
Wĳ

vaste rubriek “Even voorstellen”. Willem is al sinds
Begin februari las ik in de ANWB Kampioen een door ons clubleden

de beginjaren lid van onze club – hij is inmiddels het

Albert en Trees Verheijen ingebracht stukje voor de geïllustreerde

op 8 (!) na langst zittende clublid – en heeft zoals

artikelserie “Pech langs de weg” in het kader van het 75-jarig

hij het zelf beschrijft zijn hele werkzame leven in de

bestaan van de Wegenwacht. Het betreft hun memorabele reis

wereld van de benzinestations doorgebracht. Willem

met onze club naar Goodwood Revival in september 2019, toen

heeft daarover, naast zijn verhaal over hemzelf en zijn

hun 911 op de heenreis in Hoek van Holland pal voor de laadklep

mooie 911 Targa, ‘n paar lezenswaardige anekdotes

van de ferry stilviel. Vanzelfsprekend heb ik Albert en Trees direct

geschreven, die ik in het artikel heb geïntegreerd.
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT, WE WORDEN
LANGZAAMAAN GEDWONGEN OVER TE STAPPEN OP ANDERE
VORMEN VAN AANDRIJVING ONDER DE MOTORKAP. JARENLANG
HEB IK ZESCILINDER DIESEL GEREDEN MET EEN SOEVEREIN KOPPEL.
HEERLIJK, ALTIJD VOLDOENDE VERMOGEN VOORHANDEN OM JE
LEKKER VLOT DOOR HET LAND TE BEWEGEN. DE LAATSTE WAS EEN
MACAN, EEN DOORONTWIKKELDE AUDI Q5 MET EEN PORSCHE
SAUSJE.

S

inds november 2020 heb ik de overstap gemaakt naar een

Bij de dealer heeft de aflevering door de Audi

hybride, het aanbod lekkere diesels is geminimaliseerd of van

professional maar liefst 2 uur geduurd. Het

een dermate hoge BPM toeslag voorzien dat dit geen reële optie

aanmaken van profielen, het koppelen aan de app

meer is. Ook Porsche is al twee jaar geleden gestopt met de levering

in je telefoon, uitleg hybride rijden, enzovoort. Tot

van de modellen met een zelfontbrander onder de motorkap.

(en voorbij) het punt dat je hoofd overloopt en denkt

Inmiddels staat er hier een plug-in op de oprit, een Audi A6 Avant

Ik verlang terug naar m’n Macan maar met een nog lekkerder

PS. Met betrekking tot de Evenementen proberen

gevoel stap ik m’n ‘69er 911T, waarbij alle zintuigen weer worden

we waar binnen de regels mogelijk één en ander te

geprikkeld.

organiseren. Houd de site en de Clubapp in de gaten!

Groet, Patrick

Dennis & Patrick

PORSCHE: CO2-IMPACT 911 KOMT OP NIVEAU VAN EEN
ELEKTRISCHE AUTO

het allemaal wel te weten. Naar huis en iedereen je

Een Porsche 911 met de CO2-impact van een elektrische auto, zonder dat de sportwagen is voorzien van een elektrische

nieuwe auto laten zien, dat is wat je wilt!

aandrijflijn. Het gaat er volgens Frank-Steffen Walliser, Vice President Motorsport en GT-modellen van Porsche binnenkort
van komen. Momenteel test de Duitse sportwagenfabrikant synthetische brandstoffen en de uitkomsten zijn veelbelovend.

55 TFSi-E om precies te zijn. Een hele mond vol voor een twee liter
viercilinder benzine (252 pk) en een elektromotor (125 pk). Bij elkaar

Euforie tot op de snelweg … de telefoon gaat met

opgeteld maar liefst 367 pk. Op papier een zeer snelle auto. Omdat

een nieuw geluid, het volume van de navigatie staat

Dat zegt Frank-Steffen Walliser tijdens een interviewsessie waaraan Autovisie deelnam. Volgens de Motorsport-baas

het een nieuwe uitvoering betrof met lange levertijd, heb ik niet

nog te hard, de verkeerinfo (TMC) komt er te hard

wordt hard gewerkt met Zuid-Amerikaanse partners en ligt de ontwikkeling op schema. “In 2022 zal het volume nog

vooraf kunnen proefrijden. De dealer teasde me tijdens het rijklaar

doorheen en de auto wil niet van rijbaan wisselen,

erg klein zijn. Het is een lange weg die moet worden bewandeld en de investeringen zijn enorm. Maar we zijn er zeker

maken met een paar mooie foto’s.

remt automatisch af voor je voorligger HELP! En na

van dat dit een belangrijk onderdeel is van onze wereldwijde inspanningen om de CO2-impact van de transportsector te

25 kilometer is het accupakket leeg en schakelt de

verminderen”, aldus Frank-Steffen Walliser.

Omdat ik geen fan ben van allerlei corrigerende systemen op de

auto over op benzine. Wat is er een hoop veranderd!
Ook voor klassieke Porsches

auto, heb ik deze niet mee besteld. Denk hierbij aan de ADAS
systemen zoals Cruise control met afstandsradar, Lane departure,

Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook

“Het algemene idee achter deze synthetische brandstoffen is dat er geen verandering aan de motor nodig is. Dus niet

Lane-assist etc. Ik vind het heerlijk om ZELF te rijden. Maar … door

weer niet. Autofabrikanten vechten al jaren tegen de

zoals we zagen met de introductie van E10, E20, E26 of welke brandstoffen dan ook. Iedereen kan ook echt gebruik van

een bestelfoutfout bij Pon kreeg ik er rondom toch (gratis) camera’s

kilo’s door het toepassen van dunnere, sterkere en

de synthetische brandstoffen maken”, zegt Frank-Steffen Walliser. Andreas Preuninger, verantwoordelijk voor de GT-

op met Lane-assist.

lichtere materialen zoals aluminium, carbon, HSS-

modellen, vult hem aan: “De synthetische brandstof is niet exclusief voor de nieuwste modellen. Het kan ook getankt

staalsoorten enzovoort. Realiseer je dan wel dat je

worden in de oudere auto’s, modellen van twintig of dertig jaar oud. Dat is zeer positief.”

ondanks dat met een auto onderweg bent die maar
liefst 2.150 kg weegt. Dan is er op dit punt tot nog

Meer vermogen

best een behoorlijk lange weg te gaan…..

Porsche test momenteel modellen op synthetische brandstof. De voertuigen zijn daar niet voor aangepast. Ze hebben de
bekende specificaties, inclusief de gebruikelijke pompbrandstof. Frank-Steffen Walliser: “De eerste tests wijzen uit dat

Hoe gaat dat met de toekomst van Porsche?

er geen invloed op de prestaties is. De krachtbronnen leveren zelfs iets meer vermogen.” Preuninger valt hem lachend

Raken we dan echt de Otto-motor kwijt? Na de

in de reden: “Maar dat is heel goed!” Walliser vervolgt: “De uitstoot is ook veel beter. We zien minder deeltjes, minder

introductie van de Taycan en de aankondiging van

NOX. Dat gaat de goede kant op. Synthetische brandstoffen bestaan uit ongeveer 8 tot 10 componenten, brandstof van

de volgende – volledig elektrische – Macan hoop je

vandaag de dag uit 30 tot 40. Omdat het een kunstmatige synthetische brandstof is, heb je geen bijproduct. Het is dus

van niet. Gelukkig kwam ik recent op Autovisie.nl

veel schoner en dat alles is nog positief voor de motor ook. Geen prestatieverlies en veel betere emissies. We verwachten

een interview tegen waarin Motorsport baas Frank-

op grote schaal een reductie van de CO2-impact van 85%. Dat is als we alles echt goed meenemen in de berekening: het

Steffen Walliser van Porsche uitlegt dat men volop

vervoer van de brandstof wereldwijd en alles daar omheen. In het hele proces denken we de CO2-impact met 85% te

aan het testen is met synthetische brandstoffen en

verminderen. Dat komt ‘well-to-wheel’ uit op hetzelfde niveau als een volledig elektrische auto.”

dat daarbij een CO2 impact wordt gerealiseerd die op
het niveau ligt van een volledig elektrische auto. Dat

Bronvermelding:

klinkt veelbelovend! Het bedoelde bericht is in zijn

Autovisie.nl/nieuws 21 februari 2021

geheel afgedrukt (zie kader).

Auteur: Sjoerd van Bilsen
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VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
06 - 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl
TECHNISCHE COMMISSIE
Peter Broerse
Bert van den Berg
Contact: Vincent van den Berg
06 - 247 339 72
tc@klassieke911912.nl
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
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

NB. Het schaalmodel voor Albert is vervaardigd door Patrick
Kohnen van Scalepassion.nl. Elders in dit clubmagazine treft u een
advertentie aan.

VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden  70,00
Contributie voor aspirant-leden  51,50
Na 1 augustus  40,00
Inschrijfgeld eenmalig  22,75
Begunstigers  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.

EVENEMENTENKALENDER 2021

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Technische dag

zaterdag 27 maart

online (?)

NL

Paasrit

maandag 5 april

ntb.

NL

Technische inspectie

zaterdag 8 mei

Mijdrecht

NL

Cars & Coffee

zondag 6 juni

ntb.

NL

Zweden rit

5 t/m 13 juni

Zweden

Z

Zowel

Le Mans Classic

1 t/m 4 juli

Le Mans

F

Classic Days Schloss Dyck

6 t/m 8 augustus

Schloss Dyck

D

Fabrieksbezoek Stuttgart

22 t/m 25 september

Stuttgart

D

Cars & Coffee

zondag 19 september

ntb.

NL

Herfstrit

zondag 10 oktober

ntb.

NL

Technische dag

zaterdag 6 november

ntb.

NL

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

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

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

SPA Classic

14 t/m 16 mei

Spa

B

Mille Miglia

16 t/m 19 juni

Rome

I

Interclassics

24 t/m 27 juni

Maastricht

NL

Porsche Parade Europe

24 t/m 27 juni

Zwitserland

S

Historic Grand Prix

16 t/m 18 juli

Zandvoort

NL

Collectors day

Info volgt

Heteren

NL

Oldtimer Grand Prix

13 t/m 15 augustus

Nürburgring

D

Concours d’Elegance

28 en 29 augustus

Soestdijk

NL

Techno Classica

23 t/m 27 maart 2022

Essen

D

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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Humor aan de kassa
Ik denk dat het eind jaren 70 is geweest dat men ook in de shops op de tankstations gebruik ging maken van de
streepjescode. Het door Albert Heijn naar Nederland gehaalde systeem was nog niet echt ingeburgerd en ook de
meeste klanten waren er nog niet van op de hoogte hoe het precies werkte. Stel je een druk tankstation voor aan
de Rijksweg met een tweetal kassa’s om af te rekenen. Op enig moment komt er een gehaaste klant van middelbare
leeftijd binnen die een Mars uit het rek pakt, de verpakking er af scheurt en vast een hapje neemt terwijl hij even
moet wachten om te betalen. De man achter de kassa, altijd al met een droge humor, zegt tegen de klant wanneer hij
aan de beurt is dat we sinds kort gebruik maken van het scannen van shopartikelen. De klant vind het allemaal prima
maar aangezien de wikkel met de code al van het product verwijderd is vraagt de kassier met een stalen gezicht of de
klant even met zijn buik tegen de balie wil gaan staan zodat hij de Mars alsnog kan scannen. De klant heeft er geen
moeite mee, drukt zijn buik tegen de desk waarop de kassier een toets van de kassa indrukt. Na het piepje wordt er
afgerekend en wordt de klant vriendelijk bedankt waarna deze nietsvermoedend de shop verlaat. Toevallig loop ik op
dat moment in de shop en hoor het van een afstandje aan. Zoals je je kunt voorstellen lagen we in een deuk nadat de
klant was weggereden. We stelden ons nog voor hoe zijn kinderen zouden hebben gereageerd nadat hij dit verhaal

WILLEM DE WILDT

EEN LEVEN IN DE BRANDSTOF
MIJN NAAM IS WILLEM DE WILDT. IK
WOON IN MONSTER EN BEN SINDS
1994 DE TROTSE BEZITTER VAN EEN
PORSCHE 911 T TARGA 2.4 UIT 1973.
DEZE AUTO HEB IK INDERTIJD BIJ
BERRY SMITS IN OISTERWIJK GEKOCHT
VOOR 36.000 GULDEN. ER WAREN EEN

M

ijn hele leven heb ik doorgebracht op
benzinestations. In 1970 ben ik begonnen

met een kleine pomp in de Meern bij Utrecht.
Indertijd was het gebruikelijk dat er een
werkplaats(je) bij was en boven de werkplaats een
woning.
Al van jongs af aan was ik gek op een Porsche
911 en ik heb toen een poging gedaan er eentje te
kopen. Met weinig geld dacht ik een oude politie

PAAR TECHNISCHE MANKEMENTEN

Porsche aan te kunnen schaffen. Wittebrug in

DIE HERSTELD WERDEN DOOR ERIC

den Haag was indertijd het officiële Porsche

HENDRIKS UIT MOOK (WIE KENT HEM

dealerbedrijf in de regio maar na één telefoontje
stond ik snel weer met beide benen op de grond.

NIET?). IK KAN MIJ HERINNEREN DAT

Zeker, ze hadden wel een “inruilertje” met schade

IK OP DE AVOND BIJ HET OPHALEN

staan maar toen ik aangaf dat ik niet meer dan

VAN DE AUTO WEL EEN PAAR UUR MET

8.000 gulden te besteden had, werd er aan de
andere kant van de lijn alleen maar gelachen.

HEM AAN DE PRAAT BEN GEWEEST. HIJ

“Mijnheer, zo’n auto gebruiken we alleen nog maar

HAD DESTIJDS ZIJN WERKPLAATS OP

voor de onderdelen” kreeg ik als reactie. Kortom:

EEN BOERDERIJ EN IK WEET NOG HEEL
GOED DAT HIJ EEN GROTE HOEVEELHEID
TECHNISCHE BOEKEN HAD. EEN
GEZELLIGE AVOND MET EEN BEVLOGEN
EN SYMPATHIEKE MAN.

ik droop met de staart tussen de benen af maar
natuurlijk bleef ik dromen dat er ooit een 911 moest
komen.
Vele jaren later en ondertussen vader van een
dochter (Tanja) en een zoon (Martin) en verhuisd
naar Monster deed de gelegenheid zich voor. Ook

serieus thuis had verteld.

de financiële toestand was verbeterd en als directeur van een

gebeuren. Iedereen binnen het gezin was het er over

exploitatiemaatschappij van tankstations kon ik mij wat meer

eens dat het hoog tijd was om mijn jongensdroom

permitteren. Meestal gingen andere dingen voor zoals: Een groter

in vervulling te laten gaan.

huis, studies van de kinderen enz. enz. maar in 1994 moest het
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Dakota vlucht

Een mooie gebeurtenis was vorig jaar. Toen in juli de

In 1995 werden wij door Shell uitgenodigd om een rondvlucht boven Nederland te maken in een klassieke Dakota

coronamaatregelen wat versoepelden trouwde zoon Martin met zijn

DC4 van de DDA (Dutch Dakota Association). We zouden die dag opstijgen vanaf het vliegveld Rotterdam. Alle

vriendin Monique. Het huwelijk vond plaats in Nuenen en terwijl

collega’s waren met de auto gekomen maar toen de bemanning mijn klassieke Porsche 911 zag vond men dat

het in het midden van het land regende waren de weergoden ons in

deze toch echt samen met het historische vliegtuig op de foto moest. Een voorstel wat ik natuurlijk alleen maar kon

Brabant goed gezind. Natuurlijk was de Porsche de trouwauto en

toejuichen. De vlucht was heel bijzonder in een oud, rammelend toestel. Het was prachtig weer en het uitzicht was

een mooiere gelegenheid om hem helemaal tot zijn recht te laten

spectaculair. Na verloop van tijd zouden we terugkeren naar Rotterdam maar de piloot gaf aan dat het misschien wel

komen was er niet.

leuk zou zijn om te ervaren hoe het was om met een dergelijk toestel een doorstart te maken. Hoewel wij er op waren
voorbereid stond ons hart toch even stil toen het vliegtuig bijna de grond raakte en met een enorm kabaal weer

Werken doe ik niet meer. Ik vermaak mij met golfen en tennissen.

optrok. Iedereen haalde opgelucht adem toen alles weer “normaal” werd.

Daarnaast doe ik behoorlijk wat vrijwilligerswerk en zolang mijn

Vliegen doe ik toch al niet graag en hoe mooi de vlucht ook was, ik was blij

vrouw en ik gezond blijven zullen wij van onze geweldige aankoop

Willem de Wildt

dat we weer heelhuids aan de grond stonden. Een jaar later verongelukte

blijven genieten.

Lidnummer 82

een klassieke Dakota DC3 van de DDA in de Waddenzee waarbij alle 32
inzittenden om het leven zijn gekomen. Een drama waarbij ik bedacht dat
een klassieke auto weliswaar ook pech kan hebben maar waarbij je in ieder
Vlucht Dakota met Shell

geval met 4 wielen (en 2 benen) op de grond blijft staan.

Waarschuwing
Onlangs zag ik een commercial van Renault op televisie

name de oudere auto’s hebben nog een grote vulpijp.

waarbij een vader zijn zoontje van een jaar of 7 tijdens

De benzinedampen mogen dan worden afgezogen, het

Na wat zoekwerk werd de uit Amerika geïmporteerde donkerbruine

Zo hebben we meerdere ritten gemaakt door een

het tanken het vulpistool vast liet houden. In mijn ogen

gevaar van de vorming van een luchtbel onderin de tank

911 gevonden in Oisterwijk. In hetzelfde jaar ben ik ook lid

aantal Europese landen. Tegenwoordig gaan ook

absoluut onverstandig en als gepensioneerde pomp-

is bij deze auto’s nog steeds aanwezig.

geworden van de Klassieke Porsche 911 & 912 Club. Ik weet niet

de golfclubs mee, natuurlijk wel in kleine tassen in

houder dacht ik terug aan een voorval van jaren geleden

meer precies wanneer de club is opgericht, maar met lidnummer

verband met de beperkte ruimte op de achterbank.

op 1 van onze tankstations. Ook hier liet een vader zijn

De verandering van de vulopening en het aanpassen van

82 moet ik bijna wel een van de eerste leden zijn. Vrij snel na

In de winter staat hij in de garage en ieder jaar is het

zoontje tanken waarbij het kind met zijn gezicht ter

het vulpistool kreeg indertijd nog een ander, positief ef-

de aankoop heb ik een brief gestuurd naar de vorige eigenaar in

opnieuw een feest om de accu’s erin te zetten en de

hoogte van de vulopening stond. Auto’s waren indertijd

fect. Door het verkleinen van de tankopening en het aan-

Amerika die keurig reageerde en in zijn reactie aangaf dat de auto

motor te starten.

voorzien van een grote vulopening waarbij de brandstof

passen van de diameter van de schenktuit voor benzine-

was verkocht omdat de kinderen gingen studeren en er geen geld

meestal met een stevige straal naar binnen gespoten

auto’s werd vanaf dat moment voorkomen dat men deze

meer was voor de vijfde (!) auto.

werd. Wanneer de tank bijna leeg was en deze op die

nog met diesel kon vullen. Immers, de grotere schenktuit

manier werd gevuld vormde zich onderin de tank vaak

van het vulpistool van de diesel paste niet meer in de

Ik ben nu 73 jaar en de Porsche maakt dus al 27 jaar deel uit van

een luchtbel die op een gegeven moment de brand-

vulopening van een benzinetank. Hier komt nog bij dat

mijn leven. ‘s Zomers gaan we er zo veel mogelijk mee op uit.

stof met geweld naar buiten drukte. Zo ook in dit geval

de meeste pompen van lieverlee voorzien werden van

waarbij de jongen de volle laag in zijn gezicht kreeg.

een klep over het vulpistool van de diesel, waardoor ben-

Gelukkig was de vader zo verstandig om direct met zijn

zine rijders een extra (voor hen vreemde) handeling uit

zoon de shop in te rennen om de ogen van de jongen

moeten voeren als ze willen tanken. Dit leidde tot minder

met water uit te spoelen. Nadat iedereen van de schrik

situaties waarbij klanten per ongeluk verkeerde brandstof

was bekomen is de vader na vertrek toch even naar het

tankten. Een ontwikkeling waar wij op onze stations erg

ziekenhuis gegaan. Hier werd op de eerste hulp vastge-

blij mee waren. NB. Andersom kan overigens nog steeds,

steld dat men op de goede manier gehandeld had en de

maar over het algemeen zijn dieselrijders “veelrijders”

jongen er, naar het zich liet aanzien, geen blijvend letsel

die weinig vergissingen maken bij het tanken. Verder zijn

aan over zou houden.

zij bekend met het feit dat zij wel een klep op moeten
lichten om het vulpistool te pakken.

Buiten het feit dat deze knul dus benzine in zijn gezicht
kreeg was er nog een reden om hem niet met zijn neus

Ik kom nog even terug op de aanzet van dit artikeltje: de

boven de tankopening te laten staan. In die tijd waren

reclame van Renault. Hoewel het probleem dus bij de

de vulpistolen nog niet voorzien van een dampretour

moderne auto’s niet meer voorkomt, kon ik het toch niet

systeem waardoor hij ook nog eens alle benzinedampen

laten de importeur op dit probleem te wijzen. Binnen

in kon ademen. Momenteel zal deze situatie zich niet zo

24 uur kreeg ik een keurige reactie dat men mijn mail

snel meer voordoen. De vulopening van de benzinetank

door zou sturen naar de betreffende afdeling. Of het tot

is tegenwoordig met een klepje afgesloten en ook ben-

een wijziging van de commercial zal komen weet ik niet

zinedampen worden afgezogen. Maar vergis je niet: met

maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan.
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75 JAAR WEGENWACHT – PECHVERHALEN

Nog 15
meter
Albert (62) en Trees (61) Verheijen hadden
al jaren het plan om met hun oldtimer,
een groene Porsche 911 Targa uit 1969,
naar het Goodwood Revival autofestival
in Engeland te gaan. In september 2019

De ANWB Kampioen nr. 2 februari 2021

N

zou het gaan gebeuren. Maar hun trip viel

u wil het dat ik al jaren lid ben van de ANWB – trouwens met

Derhalve onder dankzegging aan Albert en Trees én

4,7 miljoen (!) leden met afstand de grootste vereniging van

de ANWB bijgaand het bewuste artikel. Albert meld-

Nederland – en al doorbladerend viel mijn oog op het door onze club-

de nog dat het kunststof busje waar het hele verhaal

leden Albert en Trees Verheijen voor de artikelserie ingebracht stukje

om draait, is vervangen door een inmiddels leverbaar

over hun memorabele reis met onze club naar Goodwood Revival in

metalen exemplaar.

september 2019.

bijna in het water.

‘D

e Porsche nagekeken, gewassen en
gestreken en de trip kon beginnen. Zo

reden wij naar het verzamelpunt, 25 km voor
Hoek van Holland, waar we samenkwamen
met andere leden van de Klassieke Porsche
Club. De route naar de ferry was een grote file.

Natuurlijk heb ik hen meteen gecomplimenteerd met ’t artikel en

Marc Bezem

hen gevraagd of ze ’t leuk zouden vinden als we het in ons clubmaga-

redacteur – webmaster

Bijna een uur lang optrekken, vijf meter rijden,
stoppen, enz, enz.
De boot kwam in zicht, we stopten bij het

zine zouden overnemen. Albert heeft vervolgens de ANWB benaderd

loket van de marechaussee om onze pas-

en kreeg het digitale exemplaar van het artikel prompt toegestuurd.

poorten te laten zien. Ik rijd weg, wil van zijn

teen dat hij het zonder dat onderdeel niet kon

eerste naar de tweede versnelling schakelen,

repareren.

maar trapte zo door de koppeling heen. Geen

Gelukkig had ik 15 jaar geleden een reserve

koppeling meer! Daar stonden we dan, op 15

kunststof busje besteld (à € 4,80) en in mijn

meter van de oprijplaat van de ferry.

dashboardkastje gelegd. De wegenwacht kon

Wat nu? Het was 21.05 uur en de boot zou om

zijn ogen niet geloven toen ik het onderdeeltje

22.00 uur vertrekken. We zagen onze mooie

tevoorschijn haalde. “Heb je het bij je!?” Het

(en dure) trip in het water vallen. We belden de

was inmiddels 21.20 uur.

Wegenwacht. Ik kreeg een vriendelijke dame

Terwijl de wegenwacht aan het sleutelen was,

Albert en Trees Verheijen Goodwood Revival september 2019

aan de lijn en vertelde van ons probleem:
oude Porsche, pech en een boot die op het
punt stond te vertrekken. “Ik ga mijn best
doen”, zei ze.
Drie minuten later ging mijn telefoon. “Hallo, ik
ben van de Wegenwacht en sta bij de douane.
Kan iemand even komen?” Mijn vrouw rende
ernaartoe.
15 jaar geleden was ik ook door mijn koppeling getrapt. Er was toen een kunststof busje
afgebroken. Ik deelde mijn vermoeden met de

Albert & Trees
Verheijen
‘Starten,
schakelen,
de Porsche
deed het
weer!’

kwam de marechaussee naar mij toe. “Over 5
minuten gaat de klep van de ferry dicht.”
Inmiddels was het 2 minuten voor 22.00 uur
toen de wegenwacht mijn Porsche liet zakken.
Starten, schakelen, hij deed het weer! Al toeterend en zwaaiend namen we afscheid van de
zeer behulpzame wegenwacht. Toen we op de
boot stonden, hoorde we een harde klap van
het dichtslaan van de oprijklep. We waren nog
nooit zo blij geweest. Dankzij de ANWB hebben we een onvergetelijke tijd op Goodwood

wegenwacht en de Porsche ging op de krik. En

Revival gehad. Hulde aan de Wegenwacht,

inderdaad bevestigde hij dat er een kunststof

waarvan ik sinds 1979 lid ben en voor altijd lid

busje was afgebroken, maar vertelde ook me-

zal blijven!’
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LEDEN EN HUN AUTO’S
Een jaar geleden publiceerden we in het april nummer van het clubmagazine
een analyse van onze clubleden en hun auto’s, in het kader van de in het
najaar van 2019 ingevoerde verruiming van de leeftijdsgrens voor tot onze
club toegelaten Porsche 911 en 912 modellen.

We zijn inmiddels een jaar verder en het leek me
interessant op een rijtje te zetten hoe de verruiming

1.	Van de oorspronkelijke lichting 1993-1999 is nu no9% lid,
de rest heeft ooit opgezegd.

van door bestaande leden naderhand aangekochte of verkochte

Je hoort of leest wel ‘ns dat klassieke autoliefhebbers

auto’s, zolang zij daar zelf geen mededelingen over doen. Het

veelal de auto rijden uit hun jeugd, iets wat

bestuur heeft besloten dit jaar een eenvoudige enquête onder

vermoedelijk effect heeft op de leden teruggang

de leden te houden, zodat we meer inzicht krijgen in de auto’s

bij voor- en (net) naoorlogse auto- en motorclubs.

die leden op dit moment bezitten. Dee keer doen we het met de

Immers, de eigenaren van die voertuigen bereiken een

gegevens die we in huis hebben die weliswaar geen compleet maar

leeftijd waarop actieve deelname niet langer mogelijk

wel een behoorlijk representatief beeld geven.

of verantwoord is. Die auto’s worden ter verkoop
aangeboden maar er is nauwelijks belangstelling

TOEKOMST

voor, wat een (dalende) prijsontwikkeling in dat

Het lijkt interessant de trend van leden en auto’s de komende jaren

segment veroorzaakt. Dat lijkt voor onze auto’s nog

te blijven volgen. Houden we voldoende aanwas om levensvatbaar te

ver weg. Goede F-modellen zijn voor de gemiddelde

blijven? Hoe ontwikkelt de samenstelling zich qua leden en auto’s?

(beginnende) liefhebber bijna onbetaalbaar en

Verjongen we wel genoeg om niet net als een aantal voor- en nét

daarmee onbereikbaar, ook al is de markt weer wat

naoorlogse autoclubs langzaam “uit te sterven”?

afgekoeld. De G-modellen liggen wat prijsgunstiger in

zich qua leden- en auto samenstelling verder heeft

2. Van de periode 2000-2009 is nog 23% lid.

Aan de beschikbare auto’s ligt het theoretisch niet want er zijn in

de markt, wat zeker van invloed is op het feit dat we

ontwikkeld. Hierbij is de opzet van vorig jaar gevolgd,

3. Van de periode 2010-2019 is nog 77% lid.

Nederland voor zover ik weet een paar duizend F- en G-modellen

de laatste jaren vooral dat model zien instromen.

dus analyse en uitkomsten opgedeeld in LEDEN

4.	Van de inschrijvingen in 2020 en 2021 is iedereen op één na

geregistreerd. Van een beperkt deel daarvan is de eigenaar

en AUTO’S. Dit omdat sommige leden meerdere

nog lid.

(geregistreerde) auto’s hebben en een aantal aspirant-

aangesloten bij onze club. Daarbij worden er jaarlijks meer auto’s uit

Als u naar aanleiding hiervan nog suggesties en/of

het buitenland geïmporteerd dan geëxporteerd. Volgens een recente

vragen heeft, mail dan naar
redactie@klassieke911912.nl.

leden nog op zoek zijn naar een auto. De analyse is

Er vindt sinds de oprichting van de club een voortdurende

publicatie in de AutoWeek Classics (nr. 03/2021) was de Porsche 911

gebaseerd op de ledenlijst per 28 februari dit jaar. De

“natuurlijke verversing” plaats. Ons laatst ingeschreven lid heeft

in 2020 met 69 stuks het op één na meest geïmporteerde automodel

tabellen en grafieken vindt u op de volgende pagina’s

lidnummer 884, het laatste aspirant lid nummer 143. Daar zit een

van 40 jaar of ouder. In de tegelijk gepubliceerde top tien van

met hieronder een korte toelichting.

overlap in – immers een deel van de aspirant leden werd / wordt

geëxporteerde auto’s komen de Porsche 911 en 912 niet voor, wat

Marc Bezem

“gewoon” lid – maar we hebben sinds de oprichting van de club al

een netto toename impliceert.

Redacteur - webmaster

LEDEN

van zo’n slordige 800 leden afscheid genomen.

Er is uitgegaan van de leden en aspirant-leden. De
voorinschrijvingen zijn deze keer niet meegenomen,

AUTO’S

omdat ze (lang) niet allemaal tot een lidmaatschap

Voor zover geregistreerd, is voor wat betreft de auto’s onderscheid

leiden. Op 1 januari 2020 waren er 250 leden en

gemaakt naar type, toevoeging, F- of G-model, carrosserievorm,

aspirant leden, op 28 februari 2021 waren dat er

bouwjaar, cilinderinhoud, land van herkomst en staat / conditie.

267. Er zijn in de tussenliggende periode 27 nieuwe

Met het oog op de in 2019 doorgevoerde leeftijdsverruiming is de

(aspirant)leden bijgeschreven en 10 opzeggingen

verhouding F- en G-modellen interessant. Op 1 januari 2020 hadden

geregistreerd.

we 18% G-modellen, op 28 februari 2021 is dat toegenomen tot

Het aantal vrouwelijke leden is afgelopen jaar met

Nieuwe leden
878.20

ARJAN BAKEN

AJ.BAKEN@GMAIL.COM

20,5%. Als we dit vanaf 1 januari 2017 (de datum van de eerste

879.20

ALPHONS KLABBERS

ALPHONSKLABBERS@GMAIL.COM

maar liefst een kwart toegenomen van 4 naar 5,

verruiming tot modeljaar 1978) tot nu bekijken, ligt het percentage

maar is op dit vlak nog een wereld te winnen. De

G-modellen op 47%, bijna de helft dus. Benieuwd hoe deze trend

880.20

EELCO VAN DER STOK

EELCO.VANDERSTOK@ME.COM

gemiddelde leeftijd ligt op dit moment op 57 jaar,

zich de komende jaren voortzet. Als we naar de herkomst van

881.21

DENNIS DE RIJK

DENNISDERIJK@GMAIL.COM

precies een jaar meer dan begin 2020. We zijn

de auto’s kijken, staat de Verenigde Staten met stip bovenaan.

allemaal een jaartje ouder geworden, het effect

Qua cilinderinhoud voeren de 2.2 en 2.4 modellen nog steeds de

882.21

ROEL TER HAAR

ROELTERHAAR911@GMAIL.COM

van de nieuwe “aanwas” – die gemiddeld iets

boventoon, maar de 2.7, 3.0 en 3.2 modellen zijn in opkomst.

883.21

BERT VIS

BERTVIS@LIVE.NL

jonger is – verandert daar nauwelijks iets aan. De

Kanttekening bij de cijfers over de auto’s is wel dat deze niet

884.21

MARCEL VAN DER MEER

MARCELVDMEER@GMAIL.COM

gemiddelde leeftijd zal ook de komende jaren blijven

allemaal even representatief zijn, omdat de inschrijvingen en

toenemen. Op dit moment is ruim 80% van de

gegevens lang niet allemaal volledig (en actueel) zijn.

leden de 50 gepasseerd. Als we kijken waar de leden
woonachtig zijn, zien we dat onze club nu ook is

ENQUÊTE

vertegenwoordigd in Finland en …. Zeeland. Veruit

Als in het artikel vorig jaar al opgemerkt, is de analyse is net zo

de meeste leden wonen in Noord Brabant, Noord-

betrouwbaar en volledig als de ooit ingevoerde gegevens. Met name

en Zuid Holland en Gelderland. Kijkend naar de

uit de begintijd van de club ontbreken nogal wat gegevens van de

inschrijvingen en opzeggingen sinds de oprichting

auto’s van leden. Van de leden zelf houden we alle mutaties bij

van de club in 1993 valt verder op:

(100% betrouwbaar) maar van de auto’s niet. Er is geen registratie

Nieuwe aspirantleden
A142.20

JAAP LUEKS

JAAPLUEKS@GMAIL.COM

A143.21

ARNOUD SCHUTTE

ARNOUD@SCHUTTEWEB.NL
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Analyse leden- en autobestand

Geslacht

254
9
2
1
1+
267

33
62
123
35

4
4
3
14
34
7
21
54
32
1
61
19 +
254
volgnrs.
429
270
167
34 +
900

2020-heden

2010-2019

2000-2009

1993-1999

periode

Origineel
Gerestaureerd
Deelrestauratie
In restauratie
(Geen opgave

48
77
22
27
90 )+
174

47
43
59
59
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LEDEN EN HUN AUTO’S
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AUTO'S

Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
1 maart 2021
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Analyse leden- en autobestand

nog lid
40
1993 t/m 1999
63
2000 t/m 2009
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2010 t/m 2019
35 +
2020 t/m 2029
267
* Leden en aspirantleden

Lid* sinds

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Provincie (Nederland)

61
58
56
57

gem.leeftijd aantal leden

Nederland
België
Duitsland
Finland
Zweden

Land

262
5+
267

57 jaar
253 opgaven
14 geen opgave

Gemiddelde leeftijd

Man
Vrouw
Totaal

Aantallen leden

LEDEN & ASPIRANTLEDEN

Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
1 maart 2021

Aantallen auto's
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LEDEN EN HUN AUTO’S
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NIEUWE / ASPIRANT LEDEN
NIEUWJAARSRECEPTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP 17 JANUARI 2021
Op 17 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.
Omdat we vanwege COVID-19 nog steeds niet fysiek bijeen konden
komen, werd het deze keer een online meeting via Zoom.

Techniek

ducten maken, bijvoorbeeld een replica RS stuurtje.

Voorgestelde bespreekpunten voor

Ook wordt de suggestie gedaan bepaalde clubacties te

deze kamer waren

herhalen, bijvoorbeeld de clubkledingactie, waarvoor

achtereenvolgens:

veel belangstelling was en is.

- Tegen wat voor problemen loop je
aan met je Porsche?
- Wat voor projecten heb je onlangs
gedaan of ga je nog doen?
- Hoe verloopt de restauratie van je
911 of 912?

Geopperd wordt een 2- of 3-koppige clubactie commissie in het leven te roepen, die zich hierop gaat
toeleggen. Tot nu toe worden de clubacties door het
bestuur zelf opgepakt, maar de ervaring leert dat hier
best de nodige tijd in gaat zitten. Taken van de commissie zijn divers, waaronder nagaan wie binnen de

Er wordt uitgebreid gediscussieerd over deze en andere technische

club over bruikbare contacten beschikt, het uitwerken

onderwerpen, bijvoorbeeld hoe ga je stap-voor-stap op zoek naar

van ideeën, peilen van belangstelling hiervoor onder

hardnekkige olielekkages zonder direct de motor en/of versnel-

de leden, leveranciers benaderen en acties organise-

lingsbak uit te bouwen en te demonteren. Welke onderdelen en

ren. Door de samenstelling van de commissie één- of

pakkingen gebruik je? Welke motor- en versnellingsbakolie? En als

tweejaarlijks te laten rouleren, kan de belasting voor

verdergaande reparatie nodig is, hoe pak je de revisie van zo’n mo-

de individuele commissieleden worden beperkt.

tor aan? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? In dit kader worden
tips gegeven voor goede naslagwerken met achtergrondinformatie

Afsluiting

en praktische sleuteltips, zoals “How te Rebuild and Modify Por-

Bij de afronding van de bijeenkomst wordt nog even

sche 911 Engines 1965-1989” of “101 Projects for your Porsche 911

gediscussieerd: hoe bevalt dit online bijeen komen

1964-1989” van de Amerikaanse auteur Wayne Dempsey. Deelne-

om met elkaar gedachten en ideeën uit te wisselen?

mers delen verder hun ervaringen over de aanschaf van de auto, het

Over het algemeen wordt dit concept geslaagd ge-

reviseren van motor, versnellingsbak en aandrijflijn, het restaureren

vonden, erg leuk en nuttig en zeker voor herhaling

en opknappen van de carrosserie en interieurdelen en het noodza-

vatbaar. Geopperd wordt in februari een aparte bij-

kelijk onderhoud om de auto op de wegen in goede staat te houden.

eenkomst te organiseren over techniek. Het bestuur

Heel interessant en leerzaam allemaal.

buigt zich hierover en komt hierop terug (NB. Zie
elders in dit clubmagazine: die bijeenkomst heeft

G

Clubacties

inmiddels plaatsgevonden).

estart wordt om 11:00 uur met een kort wel-

Evenementen kalender 2021

komstwoord van de voorzitter aan de circa 20

Onder leiding van Patrick de Wit van de Evenementencommissie

de deelnemers aan deze kamer wordt gepolst of er nieuwe ideeën

Enkele leden willen onderling met elkaar in contact

deelnemers en een “virtuele nieuwjaar toast”. Ver-

wordt uitgebreid gesproken over evenementen en alles wat daarmee

en suggesties voor clubacties zijn en of er mensen bereid zijn de

treden. De AVG regels verhinderen dat de club de

volgens geeft penningmeester Dennis Gronert uitleg

samenhangt. Belangrijkste vraag daarbij natuurlijk: hoe ziet het

organisatie hiervan (mede) op zich te nemen. Al gauw komt het

e-mailadressen en telefoonnummers zomaar vrij-

over de door hem ingerichte online “kamers”, waar

clubseizoen er dit jaar qua evenementen uit? Wat zijn de gevolgen

te spreken over een mogelijke interessante korting bij collectieve

geeft. Het bestuur zal kijken of er een mogelijkheid

de deelnemers aan de meeting virtueel “in en uit

van de huidige beperkingen rondom Corona en de vermoedelijke

inkoop van onderdelen, gereedschap en anderszins. Dit in de vorm

is binnen de nieuwe clubapp of door middel van een

kunnen lopen” om met andere clubleden te discussi-

nasleep hiervan? Een aantal voor 2020 geplande evenementen

van een éénmalige korting bij aanschaf tegelijk of een doorlopende

chatfunctie binnen Zoom.

ëren over een drietal vooraf bepaalde onderwerpen.

zijn doorgeschoven naar dit clubseizoen, in de hoop dat ze nu wel

clubkorting. Er worden enkele suggesties gedaan:

doorgang kunnen vinden. De nu geplande evenementen staan op

- Vloermatten sets (bijvoorbeeld de Amerikaanse Coco Mats).

De voorzitter dankt een ieder voor de deelname en

de clubwebsite en in dit clubmagazine, onder voorbehoud. Verder

- Nieuwe interieurbekleding voor onze auto’s, die erg prijzig is.

inbreng en sluit de bijeenkomst rond 12:30 uur.

worden nog een aantal online opties genoemd, om de zeg maar

- KONI schokbrekers.

Corona periode te overbruggen. Geopperd worden onder meer de

- Vredestein banden.

Marc Bezem

technische dag op 27 maart as. online te doen, met opnamen vanuit

- Wiring Harnasses (Gerard Kroon) relais sets voor de lichtschakelaar.

redacteur – webmaster

een werkplaats van een specialist of revisiebedrijf of iets dergelijks.

- Fuchs velgen restauratie.

Of een lezing over techniek, bijvoorbeeld vanuit een leverancier of

- Porsche emblemen voor op de bagageklep (origineel erg kostbaar).

Afgelopen jaren zijn er verschillende clubacties gehouden. Onder

producent of door een bekende Porsche coryfee. Ideeën en leads
op dit punt zijn meer dan welkom. Naast het clubgebeuren, rijden

Verder korting bij leveranciers van gereedschap en/of garagemateri-

clubleden zelf ook ritten en reisjes. Eventuele routeboeken van dit

aal, collectieve inkoop van olie en smeermiddelen en clubkorting bij

soort op individuele basis of in een ander verband gereden ritten,

de aanschaf van klassieke Porsche 911/912 onderdelen in het alge-

kunnen via de webmaster op de website worden gezet “voor alge-

meen, bijvoorbeeld via PON Porsche, ALPO in Haarlem of via Mit-

meen gebruik”. Er staat al het nodige op.

telmotor.de. Laatstgenoemde firma laat naar zeggen ook zelf pro-
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CLUBMEETING:
BRANDSTOFSYSTEMEN

Gedemonteerde Zenith carburateurs

Waarom brandstofsystemen?
Er is voor dit onderwerp gekozen omdat we regelmatig zien en

auto’s. Firezone (race) brandstof heeft een hoog

horen dat er met deze systemen problemen zijn. Dit komt deels

octaangetal maar dat zegt verder niets over de

voort uit ‘t gebruik van verkeerde brandstoffen, achterstallig

bruikbaarheid in onze auto’s. Integendeel, gebruik

onderhoud, verkeerde afstellingen of een combinatie hiervan. In een

van deze brandstof kan zelfs averechts werken (slecht

enkel geval heeft dit zelfs tot een autobrand geleid.

lopende motor). Het is een goed idee om een speciaal
reinigingsmiddel aan de brandstof toe te voegen,

Bio-ethanol

maar zogenaamde ethanol killers leveren niet wat ze

Gebruik van brandstof met bio-ethanol in E5 en E10 in onze auto’s.

beloven: ze compenseren wel maar “killen” niet. Het

Deze brandstoffen zijn sterk hygroscopisch (water opnemend) en

beste is toch brandstof te gebruiken die geen bio-

bevatten additieven die rubber en andere afdichtingen aantasten.

ethanol bevatten.

Pakkingen in injectiesystemen en carburateurs verharden en
dichten niet goed af met als gevolg slecht lopende motoren en
Online technische clubmeeting

brandgevaar door lekkages. Moderne afdichtringen en pakkingen
zijn bio-ethanol bestendig. Onder andere afdichtingen vervaardigd
uit Viton materiaal (Fluoropolymeer elastomeer) hebben dergelijke
eigenschappen.

Op zondagmorgen 21 februari geeft technische commissielid Peter
Broerse uitleg over de brandstofsystemen van onze auto’s. Na een
welkomstwoord aan de ca. 40 ingeschreven leden en een korte inleiding
door voorzitter Hessel Roukema, gaat Peter Broerse dieper in op de
oorzaken van problemen, hoe spoor je ze op en hoe pak je ze aan? Wat
doet Ethanol met het brandstofsysteem van je Porsche? Moet je vaker
preventief onderhoud (laten) plegen? Ook clublid Bert van den Berg doet
een duit in het zakje. Bert beschikt dankzij zijn werk bij Shell over veel
kennis over de fabricage, samenstelling en eigenschappen van oliën en
brandstoffen, die hij graag met de aanwezige leden deelt.

Brandstoffen
Bert van den Berg geeft vanuit zijn achtergrond een nadere
toelichting op verkrijgbare brandstoffen: wat zijn de grondstoffen en
additieven, hoe wordt het gemaakt (het zogenaamde kraakproces),
wat zijn de additieven en wat zijn de consequenties van dit

Welke brandstof tanken we voor onze klassieke Porsches?

alles voor onze brandstofsystemen. Alle in Europa verkrijgbare
brandstoffen zijn sowieso onderling sterk verschillend, ook als er

Roest in de brandstoftank

op de pomp hetzelfde staat (bijvoorbeeld Shell V-power). Brandstof

Peter adviseert de brandstoftank van onze auto bij

in Scandinavië is bijvoorbeeld meer vluchtig dan de brandstof die

gelegenheid te controleren, door als de tank bijna

je koopt in Zuid Frankrijk, wat te maken heeft met de gemiddelde

leeg is, de vlotter eruit te halen en via de opening het

buitentemperatuur. Opvallend is dat de (basis) benzines voor alle

inwendige te inspecteren. De tank moet van binnen

merken en soorten in dezelfde raffinaderijen worden gemaakt en

blank metaal zijn. Aanwezigheid van bruine aanslag

opgeslagen en dat de specifieke additieven pas worden bijgevoegd

of drab wijst op roestvorming wat overal in het

als de tankauto vanuit de opslagtanks wordt gevuld. V-power

brandstofsysteem terecht komt en de boel verstopt

brandstof is helemaal vrij van zwavel, wat voordelig is voor onze

en vervuild, waardoor vlotternaalden kunnen gaan
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vastzitten en sproeiers verstopt raken. Let op: de roestdeeltjes

Benzineslangen

Brandstoffilters

zijn zo klein dat ze zelfs de brandstoffilters passeren! Kurken

Vanuit de tank slangen en leidingen in de

Brandstoffilters zijn vaak vervuild, verouderd of te klein. Plastic

Gevaar na de winterstop:
vastzittende vlotternaalden!

pakking van de tankvlotter en vervangen voor moderne rubberen

middentunnel van voor naar achter. De

filters verouderen en kunnen spontaan breken: acuut brandgevaar.

Grootste gevaar op brand is na de winterstop

pakkingen, die beter en duurzamer afdichten. Voor de winterstop

benzineslangen tussen de tank en de leidingen in de

Goede filters zijn van metaal met een metalen of doorzichtig huis en

zijn vastzittende vlotternaalden. Deze kunnen na

de tank geheel afvullen met Shell V-Power of BP Ultimate – beiden

middentunnel en achterin van de middentunnel naar

eventueel voorzien van een drukregelaar.

de winterstop gaan vastzitten door vervuiling of

brandstoffen die (bijna) geen ethanol bevatten – zodat roestvorming

de motorruimte verdrogen en verouderen, zijn soms

vergumming waardoor de brandstoftoevoer niet

geen kans krijgt.

nog origineel en meer dan 50 (!) jaar oud. Dit soort

(helemaal) wordt afgesloten en de vlotterkamer

oude leidingen moeten feitelijk vervangen worden,

gaat overlopen, zowel in- als uitwendig. Tip: na

ook ivm. brandgevaar.

de winterstop het contact eerst aanzetten en goed
controleren of er druppels zichtbaar zijn. Eventueel
het luchtfilterhuis demonteren om ook ín de
inlaatkelken te controleren met behulp van een klein
spiegeltje en goede zaklamp. Als er druppels of natte
plekken zichtbaar zijn: onder geen beding de motor
starten om brandgevaar te voorkomen. Peter geeft
hier verschillende voorbeelden van.
Een goed brandstoffilter in degelijke metalen behuizing met verwisselbaar
filterelement

Via een gedemonteerde tankvlotter kun je de conditie van de benzinetank
inspecteren. Hier zie je roestvorming ontstaan in de bodem van de tank
Oude vergane benzineslang
Vlotternaald

Slangklemmen
Verkeerde slangklemmen op de brandstofleidingen
kunnen problemen opleveren. Goede klemmen
hebben een rondom doorgaand rond klemoppervlak.
Verkeerde klemmen niet, deze zijn niet rond
en liggen niet rondom goed aan waardoor ze
de slangen kunnen beschadigingen. Materiaal
van nieuwe slangen is bio ethanol bestendig en
hebben een interne wapening. Monteer uitsluitend

Onderzijde behuizing is ook in

Voorbeeld van de benzine aanvoer aansluitingen op een carburateur.

benzineslangen van een gerenommeerd merk, zoals

glas verkrijgbaar om zicht te

De oude kunststof afdichtringen vormen grote kans op lekkage.

Gates type Barricade.

hebben op de brandstof

In de aansluit banjo’s zitten filter elementen

Vlotterkamers lopen over: het benzineniveau in de vlotterkamers wordt te hoog waardoor deze opstijgt via de
emulsiebuizen. Er komt bovenop de gaskleppen benzine
te staan. Deze benzine sijpelt er langs of stroomt direct het

Voorbeeld van metaalgruis in de aansluitbanjo’s

Voorbeelden benzineslangklemmen. Onder een universele

inlaatspruitstuk in, als de gaskleppen bedient worden (gas

slangklem: deze knijpt ovaal en omdat het pantser geheel

geven). De bougievonk zal de grote hoeveelheid benzine

doorloopt, snijdt deze in de benzineslang. Boven een

direct ontsteken en een heftige backfire is het gevolg.

correcte slangklem voor een benzineslang: zuiver rond met

Auto’s – vooral met een sportief open luchtfilter systeem –

een rondgaande passing

Een degelijk metalen benzinefilter geschikt voor de 912 motor

vatten direct vlam
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zelf openmaakt en reinigt, wat een arbeidsintensief
karwei is. Peter legt uit dat pompen vaak nog wel
goed zijn maar door eigenaren of monteurs worden
ontregeld en niet zozeer versleten of defect zijn. Er
zijn ook namaak pompen en onderdelen in omloop,
uit China of de Verenigde Staten.

Om de vlotterhoogte te meten dien je een gereedschap met peilglas op de
vlotterkamer te monteren. Hiermee kun je het vlotterniveau aflezen en zo
nodig mechanisch corrigeren door shims te plaatsen/verwijderen onder de
vlotternaald

Fire Pro blussystemen
Jan van Laar geeft een toelichting op het Fire Pro automatisch
blussysteem op chemische basis, wat hij heeft ingebouwd in z’n
Porsche 914. Systeem bestaat uit een RVS cilinder van 8 x 15 cm
met een ringleiding in de motorruimte, automatisch inschakelend
Voorbeeld Weber carburateur waarbij de vlotternaalden niet goed afsluiten:

Een 2.4 MFI injectiepomp

of te bedienen met een drukknop vanuit de cabine.

het benzineniveau in de vlotterkamer wordt te hoog en de benzine treedt
Overlopen carburateurs

naar buiten. Je ziet dat de voetstukken van de carburateurs nat zijn, als

Vragenvuur

teken van benzinelekkage vanuit de carburateur

Na afloop geven Bert en Peter antwoord op diverse
vragen. Ook wordt nog nagepraat over de voor dit jaar
geplande evenementen, waaronder Le Mans Classic.
Dat is nog niet zeker, de lezen worden hierover per
evenement op de hoogte gehouden.

Afsluiting
Rond 12:45 uur worden de deelnemers door de
voorzitter hartelijk bedankt voor hun deelname en
bijdragen, in het bijzonder Peter Broerse en Bert
van den Berg voor het delen van hun technische
kennis op dit vlak. Komende periode zullen wellicht
meerdere meetings volgen over andere technische
FirePro blussysteem

onderwerpen, zeker zolang fysieke meetings niet
mogelijk zijn. De leden hebben verschillende
onderwerpen aangedragen, binnenkort volgt meer

Mechanische injectiepompen (MFI)

informatie.

Een afzonderlijke categorie vormen de mechanische
injectiepompen. Die zijn zeer gevoelig voor vervuiling en afstelling,
maar de oorzaak van probleem ligt niet alleen bij het gebruik van

Foto’s met bijschriften:

verkeerde brandstof. Bij Kraan hebben we testmogelijkheden en

Peter Broerse

Zenith TIN 40 carburateur waarbij het bovendeksel met kelken is gedemonteerd en veel vervuiling in het bovendeksel veroorzaakt door

in Duitsland zijn nog enkele specialisten die deze pompen kunnen

overlopen van de vlotterkamers. De benzine stijgt hierdoor via de emulsiebuizen en remluchtsproeiers op naar deze bovenkamer en vult

reviseren. Het nakijken (€ 800,-) en reviseren (€ 4.000,-) van deze

Hoofdtekst en samenstelling:

de ruimtes met benzine die op een later moment zal verdampen

pompen is evenwel zeer kostbaar. Bert vertelt dat hij de pomp

Marc Bezem – redacteur / webmaster
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP ZONDAG 14 MAART 2021
Korte terugblik op de op zondag 14 maart 2021 gehouden Algemene
Ledenvergadering over 2020, die vanwege de nog immer voortdurende
COVID-19 beperkingen online via Zoom wordt gehouden. Naast het
voltallige bestuur nemen 17 clubleden aan de vergadering deel.

Ondanks dat is het ledental flink toegenomen. Over

te spelen. Daaruit volgend de vraag of er een reële zorg is over

hoe dit precies zit, leest u elders in dit clubblad bij

het voortbestaan van de club en wat we daaraan zouden kunnen

de analyse van leden en auto’s.

doen. Een pasklaar antwoord is er zo 1-2-3 niet. Voorts wordt
door ‘t bestuur aangekondigd dat er via de clubapp en/of website

CLUBFINANCIËN

een enquête onder de clubleden zal worden gehouden, om meer

Roelof Kleinjan laat namens de kascommissie

inzicht te krijgen in met name de auto’s van leden.

weten in de clubadministratie over 2020 geen
onregelmatigheden te hebben aangetroffen. De

VOORUITBLIK 2021

penningmeester krijgt een compliment voor de

Patrick de Wit en Hessel Roukema geven een toelichting op de

heldere en duidelijke opzet van de administratie

voor 2021 voorgenomen activiteiten en ritten, met de nodige

en dito verslaglegging. Aansluitend wordt de

voorbehouden uiteraard. Achtereenvolgens komen aan de orde de

jaarrekening voor 2020 vastgesteld en wordt door de

(online) technische clubmeeting eind maart, de Paasrit begin april,

vergadering aan het bestuur decharge verleend.

de technische inspectie in mei, de Zwedenrit in juni, Le Mans
Classic in juli, een fabrieksbezoek in september en de Herfstrit in

Penningmeester Dennis Gronert geeft aan de

oktober. Per evenement zal worden afgewogen of doorgang kan

hand van de vooraf rondgestuurde presentatie een

plaatsvinden en/of er indien dat niet het geval is, alternatieven –

toelichting op het financieel verslag over 2020. Ook

bijvoorbeeld in Nederland – mogelijk zijn.

qua financiën is duidelijk dat 2020 ten opzichte van
voorgaande jaren in het teken staat van de beperkte

WAT VERDER TER TAFEL KOMT EN RONDVRAAG

clubactiviteiten. Op de balans staan onder andere de

Erik-Jan Huiberts complimenteert het bestuur met de afgelopen

voor Le Mans Classic ontvangen vooruitbetalingen,

en dit jaar geleverde inspanningen om ondanks de beperkingen

waarover binnenkort moet worden besloten. Het

toch waar mogelijk activiteiten te organiseren, het clubmagazine

clubjaar is met een beperkt positief resultaat

te laten verschijnen en anderszins.

afgesloten. Aansluitend geeft de penningmeester

		

een korte toelichting op de begroting voor 2021, met

SLUITING						

ook hier de kanttekening dat er minder middelen

De voorzitter sluit onder dankzegging aan alle deelnemers de

worden ingerekend voor evenementen. De begroting

vergadering rond 12:30 uur.

wordt ter vergadering vastgesteld.
Naast Johan Meijer wordt voor 2021 Bart-Jan Ruules

Marc Bezem

lid van de kascommissie. Roelof Kleinjan wordt

Redacteur - webmaster

OPENING

TERUGBLIK 2020

De voorzitter opent de vergadering met een kort

Het jaar 2020 stond uiteraard in het teken van de Covid-19

welkomstwoord waarna hij achtereenvolgens de

beperkingen. Er zijn maar een handjevol evenementen

De hoogte van het bedrag als genoemd in artikel

NB. Het officiële verslag van de vergadering wordt de leden

agenda voor vandaag en het verslag van de vorige

doorgegaan, achtereenvolgens de nieuwjaarsreceptie met

11.4.2. van de statuten dat het bestuur mag

separaat toegestuurd. Dit is een samenvatting ter informatie aan

algemene ledenvergadering op 6 december 2020 kort

rondleiding bij de Bavaria brouwerij, de Twenterit, de Zuid-

uitgeven zonder dat een besluit van de algemene

de niet aanwezige leden.

en bondig voorleest. Er zijn vanuit de vergadering

Holland rit en de Herfstrit. Het waren ondanks de beperkingen

ledenvergadering noodzakelijk is, wordt gelijk

geen inhoudelijke opmerkingen of aanvullingen,

leuke en goed bezochte evenementen, maar in dit opzicht was

voorgaande jaren vastgesteld op € 3.000,-.

waarmee een en ander wordt vastgesteld..

het wel zo’n beetje het magerste seizoen in de clubgeschiedenis.

reservelid.

TOELICHTING ANALYSE LEDEN EN
AUTO’S
Redacteur – webmaster Marc Bezem geeft een
korte toelichting op de over 2020 gemaakte analyse
van leden en auto’s , waarover u elders in dit
clubmagazine meer leest. Enkele vragen daarover
worden behandeld, onder meer de toenemende
gemiddelde leeftijd van de leden en het gebrek
aan “jonge” instroom. Het feit dat de auto’s flink
in waarde zijn gestegen en daardoor een stuk
Nieuwjaarsreceptie

Zuid-Hollandrit

Herfstrit

minder bereikbaar zijn geworden, lijkt hier een rol

Twenterit
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Onze Porsches 911 en 912 hebben boxermotoren. In verband met
de beschikbare ruimte voor dit artikel in ‘t clubmagazine, beperk ik
me in deze bijdrage tot de Porsche boxermotoren en de motoren
die daar op lijken uit de periode tussen 1930 tot 1996. Want als het
over boxermotoren gaat, is er maar al te vaak verwarring; niet elke
luchtgekoelde Porsche motor waarbij de cilinders tegenover elkaar liggen
is namelijk een echte boxermotor. Ook bijvoorbeeld de Ferrari 365 GT/4
Berlinetta Boxer (BB) heeft ondanks de naam niet een echte boxer motor,
maar een V12 motor waarbij de hoek tussen de cilinderrijen 180 graden
bedraagt. Daarentegen heeft bijvoorbeeld de Porsche Boxter – let op de
“t” – wel weer een echte boxermotor. De vraag is dus: wat maakt nu een
echte boxermotor?
DE BOXERMOTOR

In een motor werken een groot aantal massakrachten

- De zescilinder motor van de Chevrolet Corvair.

en momenten ten gevolge van alle heen en

- De tweecilinder motoren voor de Citroën 2CV “Lelijke Eend” met

weergaande onderdelen die voortdurend versnellen
en vertragen waardoor trillingen ontstaan.

zijn derivaten.
- De viercilinder motoren voor de Citroën GS en GSA modellen.
- De tweecilinder motoren van Panhard, Lloyd en niet te vergeten
onze eigen Nederlandse Daf modellen 600, 750, Daffodil, 33 en 44.
Watergekoelde boxermotoren zijn onder andere te vinden in:
- De zescilinder motoren voor de Porsche 911 (996, 997 etc.)
modellen van na 1996 en de Boxster en Cayman modellen.
- De viercilinder motoren voor de Alfasud.
- Verschillende modellen van Subaru en Lancia.
De luchtgekoelde boxermotor worden ook toegepast bij
motorfietsen (onder andere BMW) en lichte vliegtuigen,
bijvoorbeeld de Piper en Cessna. De moderne boxermotoren in
BMW motorfietsen zijn watergekoeld.

Motor krachten en momenten

ONTSTAAN VAN DE BOXERMOTOR BIJ PORSCHE
De oorsprong van de luchtgekoelde boxermotoren bij Porsche

Bij een boxermotor zijn door de tegengestelde

hangt nauw samen met de ontstaansgeschiedenis van de motor

beweging van de zuigers en drijfstangen de

van de Volkswagen. De belangrijkste eis waaraan de motor voor de

wisselende massakrachten in evenwicht. Doordat

KdF (Kraft durch Freude) auto, waarvoor Porsche opdracht krijgt,

de twee tegenover elkaar liggende cilinders niet

moet voldoen is dat deze een eenvoudig constructie heeft. In de

precies in lijn liggen, ontstaan er wel wisselende

tijd waarin de ontwikkeling van de motor plaats vindt (1934-1938)

De echte boxermotor wordt gekenmerkt doordat twee

die ten opzichte van elkaar 180˚ verdraaid zijn. Een vlakke motor

buigmomenten in de motor. Bij vier- en zescilinder

voldoet een tweetakt motor zoals deze door bijvoorbeeld DKW

cilinders (of cilinderrijen) in één vlak liggen, waarbij

waarbij de beide tegen over elkaar liggende zuigers dezelfde kruktap

boxermotoren zijn deze wisselde krachten goed

gebouwd wordt hieraan.

de twee tegenover elkaar liggende zuigers tegen

delen en dus steeds dezelfde kant uit bewegen, is een “platte” V

uitgebalanceerd.

elkaar in bewegen. De drijfstangen van de zuiger

motor waarbij de hoek tussen beide cilinderrijen 180˚ bedraagt. Het

zitten aan twee verschillende kruktappen bevestigd

plaatje hieronder verduidelijkt het verschil.

De eerste Volkswagen motoren zijn dan ook tweecilinder tweetakt

VOOR- EN NADELEN

motoren met luchtkoeling. Luchtkoeling is ook één van de eisen.

De voordelen van een boxermotor ten opzichte van

De auto is tenslotte bedoeld voor het gewone volk wat niet altijd

een lijnmotor zijn onder meer:

de beschikking heeft over een garage waar de auto vorstvrij kan

- Geringe inbouwhoogte.

worden geparkeerd. Anders moet in de winterna elke rit het

- Laag zwaartepunt.

koelwater worden afgetapt om bevriezing te voorkomen. Antivries

- Goed uitgebalanceerde massakrachten waardoor

(ethyleenglycol) is pas rond 1928 in de handel gekomen, wordt

rustige loop.

nog niet veel gebruikt en is daarbij vrij duur. Zo kost het door

- Korte stabiele krukas.

BASF sinds 1929 verkochte antivries (Glysantin) in 1930 ca. 4½

- Geschikt voor luchtkoeling.

Reichsmark per liter.

Als nadelen kunnen worden genoemd:
- Een brede(re) motor
- Moeilijk overdwars in te bouwen.
- Duurder in fabricage en montage, meer onderdelen
dan bij een rijenmotor want bijvoorbeeld twee
cilinderkoppen in plaats van één bij een lijnmotor.

BEKENDE BOXERMOTOREN
Er zijn een aantal bekende luchtgekoelde auto
boxermotoren die na 1945 op de markt zijn gebracht.
Zonder volledig te willen zijn:
- De viercilinder motoren voor de Volkswagen Kever.
- De Porsche vier-, zes- en achtcilindermotoren voor
Afbeelding: V-motor versus boxermotor

diverse modellen.

VW motor 1937
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De tweecilinder 800cc tweetakt motor voldoet niet

Nadat Porsche zijn eigen ontwerpbureau opricht, wordt in 1933

aan de eisen; vooral thermisch blijken deze niet

ook al een luchtgekoelde viercilinder boxer geconstrueerd voor

“Autobahnfest”. Ook de volgende experimenten

een NSU prototype. Deze auto – het NSU typ 32 – heeft wel meer

met een tweecilinder viertakt boxermotor zonder

constructie-eigenschappen van de latere Kever, waar onder de vorm

kleppen maar met schuiven geven niet het gewenste

en de wielophanging met torsievering.

resultaat. De daaropvolgende door Frans Reimspiess
ontworpen viercilinder boxermotor, met een krukas

PORSCHE 356 BOXERMOTOREN

met drie hoofdlagers en met de gebruikelijke

Na de oorlog ontwerpt men in 1947 de eerste Porsche sportwagen;

klepbediening door stoterstangen voldoet wel aan de

het begin van de 356 familie. Hierbij bouwt men voort op de

eisen.

Volkswagen motoren; deze kent men bij Porsche immers door en
door en ze zijn bovendien beschikbaar. Al snel worden onderdelen
verbeterd en veranderd, maar in principe blijft de motor voor de 356
een viercilinder boxermotor met luchtkoeling.

Cisitalia 360 twaalfcilinder 180˚ “platte” V motor

Porsche Fuhrmann motor (typ 747)

Krukas en zuigers VW motor 1937

Die motor heeft voldoende vermogen (24 pk)
en is “Autobahnfest” mede door de standaard
aangebrachte oliekoeler. Door gebruik te maken van
een lichte magnesiumlegering is het gewicht van
deze motor niet groter dan dat van de tweecilinder
tweetakt motoren. Ferdinand Porsche heeft al

Krukas en drijfstangen van de Cisitalia 360
Porsche 356 motor (1950)

ervaring opgedaan met luchtgekoelde viercilinder
boxermotoren. Bij Daimler Benz ontstaat onder zijn

Een uitzondering op de boxertraditie in de ontstaanstijd van de

PORSCHE BOXER RACEMOTOREN

leiding in 1928 al een prototype van een dergelijke

Porsche 356, is de motor voor de Cisitalia 360. Dit is de in 1947

Ook de motoren voor de raceauto’s en Formule

motor voor de nieuwe kleine Mercedes.

door het Porsche team in opdracht van de Italiaanse industrieel

auto’s die door Porsche worden gebouwd, zijn

Piero Dusio ontworpen Formule 1 auto. Het ontwerpteam bestaat

luchtgekoelde boxermotoren. Zoals de op basis

uit de technici die ook betrokken zijn geweest bij de Auto-Union

van de 356 motor gebouwde zeer complexe

Grand Prix wagens van voor de tweede wereldoorlog, de Auto-

zogenaamde Fuhrmann motoren (typ 747) met vier

Union A, B en C auto’s met 45˚ V16 motoren. Ook Robert Eberan

door koningsassen aangedreven bovenliggende

In 1959 begrijpt men bij Porsche dat deze motor aan het eind

von Eberhorst maakt deel uit van dit ontwerp team. Von Eberhorst

nokkenassen. Als bijzonderheid hebben deze

van de ontwikkeling is gekomen en men voor de nieuwe 1,5 liter

heeft, nadat Porsche vanaf 1936 niet meer betrokken is bij het

motoren ter vermindering van de weerstand een

formule 1 klasse van 1962 een sterkere nieuwe motor nodig heeft.

Auto-Union project, de auto’s aangepast aan de nieuwe raceklasse

kogellager als drijfstanglager in plaats van het

Bij Porsche begint men met het ontwerp van een geheel nieuwe

en verder ontwikkeld, resulterend in de Auto-Union D auto’s met

gebruikelijke glijlager. Het bedrijf Hirth levert deze

8 cilinder motor (typ 753). Men houdt vast aan de luchtkoeling

60˚ V12 motor. Vooruitlopend op de nieuwe raceklasse met 1,5

krukassen. Om de kogellagers te kunnen monteren,

omdat men hiermee ook in raceauto’s goede ervaringen heeft en

litermotoren ontstaat onder zijn leiding in 1939/1940 het ontwerp

gaat men uit van een krukas die is samengesteld uit

er is volgens – de overigens recent op hoge leeftijd overleden –

voor een watergekoelde 60˚ V12 motor voor de Auto-Union E auto.

losse onderdelen voorzien van een speciale Hirth

motorconstructeur Hans Metzger geen reden hiervan af te stappen.

Het ontwerp van de Cisitalia 360 is vooral gebaseerd op de kennis

vertanding. Dit type krukas is ook in bepaalde 356

Gedacht wordt nog aan een 120 graden V motor maar uiteindelijk

opgedaan met de Auto-Union auto’s. Hoewel de motor van de auto

typen met 1500 cc en 1600 cc motoren toegepast.

wordt toch weer gekozen voor een luchtgekoelde boxermotor. Het

Daimler Benz viercilinder luchtgekoelde boxermotor

Porsche 356 Hirth krukas

veel lijkt op een boxermotor is het een V12 met een cilinderbank

wordt een zeer gecompliceerde motor met door vier koningsassen

hoek van 180˚ oftewel een “platte” V motor.

aangedreven bovenliggende nokkenassen en een horizontale axiale
koelventilator. De krukas heeft 9 hoofdlagers. De opbouw van een
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motor kost 220 uur; ruim 22 werkdagen. De motor

boxermotor, lucht- of watergekoeld) ligt het voor de hand dat bij

wordt al aan de eerste racemotoren gewerkt. Hoewel

stelt in de praktijk evenwel teleur en na het 1962

het voorliggende carrosserieontwerp een boxermotor het beste

de constructie van de motoren in de loop van de

raceseizoen stopt Porsche met de Formule 1. De

past. De eis van Ferry Porsche dat de motor hetzelfde vermogen

jaren steeds verder wordt ontwikkeld en aangepast

2,2 liter uitvoering van deze motor (typ 771) wordt

moet leveren als de dure en complexe 4 cilinder Carrera motor (130

(cilinderinhoud, turbo’s , materialen, watergekoelde

door Porsche nog tot 1968 ingezet in bijvoorbeeld de

pk), leidt tot een zescilinder boxermotor. De tegelijkertijd met de

cilinderkoppen enz.) en het vermogen almaar

Porsche racemodellen 904, 907, 909 en 910.

911 motor ontwikkelde 8 cilinder Formule 1 motor kan gezien de

toeneemt van 210 tot meer dan 900 pk bij de Indy

complexiteit niet economisch gefabriceerd worden voor de nieuwe

motor, blijft het boxerprincipe gehandhaafd.

auto. Het eerste ontwerp van de 911 motor in 1960 (motor type 745)
met door stoters bediende kleppen, een viermaal gelagerde krukas

In 1967 wordt besloten een drieliter motor

en een koellucht fan voor elke cilinderrij wordt afgekeurd. Het

te ontwikkelen voor het nieuwe merken

volgende ontwerp van de motor (type 821) krijgt voor elke cilinderrij

kampioenschap. Op basis van de zescilinder

een bovenliggende nokkenas, een krukas met 7 lagers en één

boxermotor met vier nokkenassen (type 916) wordt

koellucht fan, De uiteindelijke motor voor de Porsche 911 (motor

in korte tijd een achtcilinder boxermotor (type 908)

type 901) krijgt er een krukaslager bij en om zeker te zijn van een

ontworpen door aan de zes cilinder er twee toe te

goede smering onder alle omstandigheden én en zo laag mogelijk

voegen. De krukas krijgt 9 hoofdlagers. Ondanks de

Men kiest ervoor, zoals bij de motor van de Cisitalia GP motor, elke

zwaartepunt, krijgt de motor een drysump smeersysteem met een

boxerconstructie heeft de motor last van ernstige

krukastap te voorzien van twee drijfstangen waardoor een 180˚ V

externe olietank.

trillingen ten gevolge van niet gebalanceerde

motor ontstaat. Hierdoor zijn er ook maar acht hoofdlagers voor de

massamomenten en torsietrillingen. Een gewijzigde

krukas nodig waardoor ook de wrijvingsverliezen beperkt blijven

krukas en een andere ontstekingsvolgorde lost

ten opzichte van de dertien (!) hoofdlagers van een twaalfcilinder

deze problemen op. Deze motor zorgt voor vele

boxermotor a la de Porsche 908 motor. Ook de opvolgers van de

racesuccessen met de Porsche 908.

eerste 917 motor met een grotere cilinderinhoud en turbo’s en ook

Porsche 8 cilinder type 753

Porsche twaalfcilinder motor (type 912)

de zestiencilinder variant houden de oorspronkelijke opzet van de
motor.

Doorsnede type 753
Porsche 911 motor (1966)
Porsche achtcilinder motor (type 908)

PORSCHE 911 BOXERMOTOR

Deze luchtgekoelde boxermotor maakt in de loop van ruim 30

Bij de ontwikkeling van de opvolger voor de

jaar een enorme ontwikkeling door waarbij, op wat de moeren

PORSCHE 917

356, begint men al in 1957 na te denken over de

en bouten na, maar bar weinig onderdelen hetzelfde blijven. De

De motor voor de Porsche 917 (motor type 912) moet

gewenste uitvoering en vorm. Al spoedig wordt

cilinderinhoud gaat van 2,0 naar 3,8 liter, carburateurs worden

in relatief korte tijd worden ontwikkeld waarbij ook

bepaald dat de auto geen voorwielaandrijving

vervangen door mechanische en later elektronische benzine-

de kosten in de hand gehouden moeten worden. Men

krijgt en een middenmotor valt ook af vanwege de

inspuiting en diverse uitvoeringen worden voorzien van een turbo.

kiest ervoor uit te gaan van zoveel mogelijk bestaande

TOEKOMST

daarmee samenhangende beperkte binnenruimte.

Ook computers voor het motormanagement doen hun intrede

onderdelen. Het ligt voor de hand een twaalfcilinder

Met de komst van de watergekoelde motoren in 1996 blijft Porsche

Ook een vierzitter valt af en wordt uiteindelijk

maar de motor blijft qua hoofdopzet al die jaren trouw aan het

motor te ontwikkelen met de luchtgekoelde

trouw aan zijn boxer traditie . Deze zescilinder boxermotor (en

gekozen voor een 2+2 configuratie, in combinatie

oorspronkelijke concept: een luchtgekoelde boxermotor.

cilindereenheden van de achtcilinder 908. Met de

later zelfs een viercilinder variant) vormt de basis voor een aantal

Porsche twaalfcilinder motor (type 912)

zelfde boring en slag wordt de motorinhoud bijna

nieuwe modellen zoals de laatste uitvoeringen van de 911 (992) en

tijd dat begonnen wordt aan de ontwikkeling van

RACEMOTOREN OP BASIS VAN DE 911 MOTOR

4,5 liter. Maar het eenvoudig verlengen van de

de Boxter / Cayman (718). Maar het zou zo maar kunnen dat dit

de motor (1960) ligt de carrosserie vorm voor een

Op basis van de zescilinder boxermotor van de 911 worden in de

achtcilindermotor met nog eens vier cilinders zou

uiteindelijk de laatste Porsche boxermotoren zijn.

belangrijk deel vast. Hoewel Ferry Porsche in principe

periode van 1963 tot 1997 een groot aantal racemotoren ontwikkeld.

de trilling problemen die optreden bij de 908 motor,

geen enkele motoruitvoering uitsluit (V-, lijn- of

Al tijdens de ontwikkeling van de basismotor begin jaren zestig

alleen nog maar verder vergroten.

met bagageruimte achter de voorstoelen. Tegen de

Hakse Straatsma
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RUF CTR ‘YELLOW BIRD’
Wellicht de beroemdste Porsche 911 aller tijden is eigenlijk helemaal
geen Porsche 911. Het was de kleine zelfstandige Duitse autofabrikant
RUF Automobile die in 1987 een op de 911 gebaseerde auto bouwde
die geschiedenis zou gaan schrijven: de RUF CTR ‘Yellow Bird’. Deze
RUF CTR is niet alleen bekend van de bizarre rit op de Nürburgring met
achter het stuur testrijder Stefan Roser. Verplichte kost op YouTube via
de zoekterm ‘Ruf CTR Yellow Bird Nürburgring Nordschleife 1987’.

topsnelheid. Dit en dankzij het motorvermogen van 469 pk zorgde

OP EIGEN BENEN: DE RUF BTR

ervoor dat de auto op de Volkswagen testbaan Ehra Lessien een

In 1981 werd RUF erkend als autofabrikant en in

topsnelheid wist te halen van 339,8 km/h.

1983 is het dan zo ver. Na enkele jaren uitsluitend
pakketten en onderdelen te hebben geleverd en

VOORGESCHIEDENIS

geïnstalleerd, presenteert RUF zijn eerste auto met

Het hele verhaal zat ze bij Porsche en vooral ook Ferrari helemaal

een RUF chassisnummer, de RUF BTR (Gruppe

niet lekker. Il Commendatore (Enzo Ferrari) leefde nog en de

B, Turbo, Ruf) met een 3,4 liter en 374 pk sterke

Scuderia was een paar jaa eerder nog Formule 1 wereldkampioen

Turbo boxermotor in combinatie met een RUF

geweest, namelijk in 1979 met Zuid-Afrikaan Jody Scheckter. Ook

vijfversnellingsbak.

op de weg waren Ferrari’s de snelste en meest tot de verbeelding
sprekende auto’s. Lamborghini blies een aardig deuntje mee met
de Countach, maar die was vooral erg bijzonder qua lijnvoering.
Qua prestaties viel het in de praktijk wel mee (of liever gezegd
nogal tegen…). Wie zat er eigenlijk achter dat klein bedrijfje uit
Pfaffenhausen dat het trotse merk uit Maranello in verlegenheid
bracht? RUF Automobiles was van origine een garage met
benzinepomp in Zuid-Duitsland. In principe werkte Alois Ruf Sr.
aan allerlei auto’s, totdat ze op een dag een Porsche 356 met schade
in de garage hadden staan. Vanaf dat moment legde Auto RUF zich
meer en meer toe op restauratieprojecten, Porsches wel te verstaan.

RUF BTR 1984

Zoon Alois Ruf Jr. was al sinds z’n vroege jeugd in de werkplaats
te vinden en werd daardoor automatisch besmet met het Porsche

Samengevat was de BTR de 911 Turbo volgens

virus. Hij was (en is) idolaat van de race-Porsches en zijn droom

RUF. Naar wens kon de auto met een smalle 911

was om ook om ooit onderdeel te worden van de Porsche historie.

carrosserie geleverd worden. Deze auto werd in 1984
geklokt op een topsnelheid van 306 km/h. Ferrari
sloeg terug met de 288 GTO die voor eventjes weer
orde op zaken zou stellen, maar Alois Ruf had de
smaak te pakken. Of het aan de 288 GTO lag, de
toen aanstaande Porsche 959 of iets anders was niet
helemaal duidelijk, maar Alois Ruf moest en zou het
beter doen. Hij zag wel in dat hij daarvoor een blank
canvas nodig had. Hij begon met de ontwikkeling
van de alles overtreffende trap. Niet alleen in
performance, maar ook in kwaliteit. Die auto werd de
RUF CTR.

DE OVERTREFFENDE TRAP: RUF CTR
Want was er nu zo bijzonder aan de RUF CTR
(Gruppe C, Turbo Ruf)? Ten eerste de basis. Je zou

Road & Track juli 1987
Alois Ruf in 1974

SPEEDTEST ROAD & TRACK

denken dat de 930 Turbo het uitgangspunt is, maar
niets is minder waar. Het fundament voor de CTR

Nog meer bekendheid kreeg RUF door een vergelijkende test in

De relatief simpel ogende RUF CTR ‘’Yellow Bird’’

Toen Alois zijn vader opvolgde, besloot hij zich toe te gaan leggen

is namelijk gewoon een reguliere G-serie 911 3.2

april van datzelfde jaar met de op dat moment allerbeste en -snelste

verpulverde tijdens de vergelijkende tests alle rivalen

op modificaties voor de Porsche 911. In plaats van het obligate

Carrera. Deze werd gekozen vanwege de slankere

supercars. Tijdens deze door het automagazine Road & Track

inclusief Porsches eigen technologiewonder de 959

tunen sloeg hij een geheel eigen weg in. Zijn credo was: alles zeer

en lichtere body. De turbo-heupen zouden voor te

georganiseerde test kreeg de RUF CTR van de redacteurs van het

en de legendarische Ferrari F40. RUF schreef zich

zorgvuldig afwegen en jezelf telkens de vraag stellen “hoe zou

veel luchtweerstand zorgen en daarmee een hoge

blad de bijnaam ‘’Yellow Bird’’, omdat deze door zijn opvallende

zo in één klap de automobiele geschiedenisboeken

Porsche dit zélf gedaan hebben en hoe kunnen we het nóg beter

topsnelheid in de weg staan. Het verschil tussen

kleur in positieve zin afstak tegen de andere deelnemende auto’s.

in. Bij de bouw van de Yellow Bird werd bewust de

doen?”. Veel RUF uitvindingen en ideeën vinden in latere jaren

een ‘fabrikant’ en ‘tuner’ is wellicht de mate waarin

En dat waren beslist niet de eerste de beste, want naast een auto

smalle body van de 911 als uitgangspunt genomen

zelfs hun weg naar reguliere Porsche modellen. Denk aan de

de veranderingen worden doorgevoerd. Een kale,

van AMG waren onder meer ook de aartsrivalen Ferrari F40 en

omdat deze beduidend minder luchtweerstand had

vijfversnellingsbak voor de 930 Turbo, de twin turbo setup voor de

half afgebouwde 3.2 Carrera kwam van Porsche uit

Porsche 959 van de partij.

dan de brede (turbo) body, wat met name scheelde in

onder andere de 993 Turbo en de RUF Targa versie van de 997.

Zuffenhausen. Deze werd nog verder gestript en elk
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overblijvend onderdeel werd zorgvuldig onder handen genomen.

En check de sluitnaden: alles werd opnieuw geplaatst

marge in te bouwen. Zo ging het met bijna elk onderdeel. De

Er werden allerlei metingen gedaan, maar er was er

De bodypanelen van de CTR lijken origineel Porsche, maar zijn van

om deze naden zo klein mogelijk te maken, om

6-cilinder boxer werd uitgeboord naar 3.4 liter inhoud. Hierop

eentje écht interessant: de topsnelheid. Een overzicht

lichtgewicht aluminium en glasvezel vervaardigd. De bumpers zijn

luchtwervelingen en daarmee luchtweerstand te

werden extra grote KKK-turbo’s geschroefd.

van de resultaten:

gemaakt van polyurethaan en ga zo maar door.

verminderen. Dat gold ook voor het gewicht, want
door de consequente toepassing van lichtgewicht

Isdera Imperator 108i

panelen en het deels strippen van het interieur woog

Lamborghini Countach

de CTR slechts 1.170 kilogram. Daarmee liep RUF in

5000S Quattrovalvole

287 km/u

die jaren mijlenver op de concurrentie vooruit.

AMG W124 Hammer

294 km/u

Ferrari Testarossa

296 km/u

282 km/u

VIJFVERSNELLINGSBAK

Porsche 959

317 km/u

Ook als het ging om de transmissie ging RUF

Koenig/RS 911 Turbo

324 km/u

verder. In de jaren tachtig had de Porsche 930

Ruf CTR

339 km/u

Turbo een 300 pk sterke 3.3 liter motor met een
vierversnellingsbak. In die tijd waren de meeste
sportwagens uitgerust met een vijfversnellingsbak,
maar de behuizing van de Turbo transmissie bood
niet genoeg ruimte voor een 5e versnelling. De G15 en
later de G50 versnellingsbakken van de SC en Carrera
3.2 modellen waren niet opgewassen tegen het veel
Ruf CTR ‘Yellow Bird’

RUF CTR Yellow Bird 3.4 Twin Turbo motor

hogere vermogen (en koppel) van de Turbo motoren.
Net als Porsche vond RUF het altijd prettig om aan de veilige kant

In tegenstelling tot de meeste ‘getunede’ auto’s ziet de CTR er

te zitten qua vermogensopgave, in tegenstelling tot het eeuwige

minder snel uit dan de auto waarvan hij is afgeleid. Van een

tunerslatijn. De officiële specificaties luiden: 469 pk vermogen

afstandje lijkt de CTR de zoveelste 911, maar kijk eens goed naar

en een koppel van 553 Nm. Volgens ingewijden is 550 pk een

de afbeeldingen en details en laat alles ‘ns op je inwerken. De

realistischer aantal. Alois Ruf Jr antwoordde met een bescheiden

regengoten zijn bijvoorbeeld verwijderd, net zoals Porsche dat later

glimlach: “Bij RUF werken we graag met grote paarden.” Hoe veel

ook deed op de 959. Ook ontbreken de bekende buitenspiegels

groter precies, zou snel blijken….

RUF CTR Yellow Bird passeert de speedtrap met 338 km/uur

Dit was ook het evenement waarop de RUF CTR

van het G-model waarvan de CTR is afgeleid: deze “oren” leverden
teveel luchtweerstand op. RUF vond de oplossing die werd afgeleid

ROAD & TRACK

zijn bijnaam kreeg. De CTR was namelijk in het geel

van de legendarische Porsche 935: een smal aerodynamisch

De CTR was nog maar twee weken oud of Alois Ruf kreeg een brief

gespoten, de enige gele auto tijdens de test. Omdat

exemplaar dat alleen aan de linkerzijde werd geplaatst. Ook de

van het gerespecteerde Amerikaanse magazine Road & Track.

het nogal een grauwe dag was viel de kleur extra

Of ze mee wilden doen aan een grote groepstest. RUF had na het

op. De fotografen noemden de auto ‘Yellow Bird’

succes met de BTR er vol vertrouwen in en maakte graag gebruik

en sindsdien is die naam aan deze auto verbonden.

Kennelijk zag Porsche er in die jaren geen brood in

van de uitnodiging. De test werd op het gigantische stuk asfalt van

Niets is sterker dan een naam die niet officieel is. De

om speciaal voor de Turbo een vijfversnellingsbak te

Volkswagen gehouden in Ehra-Lessien. Tegenwoordig mogen er

CTR had zijn stempel gedrukt als supersnelle auto.

ontwikkelen, maar Alois Ruf dacht daar zelf anders

alleen Upjes en Chirons over, maar vroeger konden anderen er ook

Vergeet niet: zelfs de legendarische Porsche 959 en

over. In plaats van de transmissie van de Turbo één

testen. Testrijders waren onder meer Paul Frère en Phil Hill.

de Ferrari F40 waren aanzienlijk minder snel.

voorbumper is sterk afwijkend. Deze is extra glad en heeft wel wat

RUF Vijfversnellingsbak

weg van de latere Porsche 964 modellen. Ook de sideskirts kregen
een aerodynamische behandeling.

op één over te nemen of de bijvoorbeeld de G50
bak aan te passen, koos RUF er voor om zélf een
vijfversnellingsbak te ontwikkelen op basis van de
Porsche unit.

MOTOR
Een andere verantwoordelijke voor de mythe rondom
de ‘Yellowbird’ is de motor. Dit was een verdere
doorontwikkeling van het motorblok uit de BTR.
In basis althans, want RUF veranderde er namelijk
van alles aan. De drijfstangen werden bijvoorbeeld
vervangen voor sterkere en iets lichtere exemplaren.
Ruf CTR Oog voor detail

Niet omdat het direct nodig was, maar om extra

Road & Track testdag op Ehra-Lessien
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NORDSCHLEIFE NÜRBURGRING

en het koppel 420 Nm. In 2012 werd een nieuwe variant op basis

weegt slechts 1.200 kg en de 3,6 liter biturbo motor

De CTR was geen one-trick pony. Om te laten zien hoe de CTR zich

van de Porsche 991 gebouwd. De motor levert nu 550 pk en 500

met 710 pk en 880 Nm koppel geeft de auto vleugels.

op een circuit hield, lieten ze Stefan Roser (ook wel bekend onder

Nm koppel waarmee een topsnelheid van 318 km/h gehaald kon

De handgeschakelde zevenversnellingsbak is door

de naam Sideways Stefan of Dr. Drift) los op de Nordschleife van

worden. Het prijskaartje hiervoor was 200.000 Euro en dat was

RUF zelf ontwikkeld. De topsnelheid van de auto is

de Nürburgring. Een van de meest goddelijke voorbeelden van

nog zonder de benodigde 991. Dat RUF niet alleen van de ranke

360 km/h. Ondanks deze topprestaties is de auto

automobiele controle werd getoond. De CTR werd van bocht naar

modelletjes is tonen ze in 2015 met de RTR. Misschien minder

ook dagelijks goed bruikbaar. Belangrijkste doel was

bocht gegooid, al dansend met de kont glijdend. Enorme pluimen

effectief maar zeker zo fraai en met 802 pk gaat het prima vooruit.

echter de oorspronkelijke kunst van het autorijden te

rook stegen op in de langere bochtensecties.
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creëren door alle digitaal gestuurde functies zoveel

RUF CTR Yellow Bird met Alois Ruf himself achter het stuur

RUF ULTIMATE

mogelijk te reduceren in combinatie met een laag

RUF ontwikkeld steeds meer bijzondere auto’s waaronder de

eigen gewicht, de handbak en moderne race techniek.

Ultimate uit 2016. De auto heeft wel wat weg van een Porsche
964 echter met een carbon carrosserie geproduceerd in een

dezelfde auto (inmiddels met meer dan een ton op

autoclaaf onder hoge druk en bij een hoge temperatuur met vooraf

de klok) om zichzelf tussen een Hennessey Viper,

geïmpregneerde vezels.

Callaway Corvette en een Saleen S7 te nestelen.

VERVOLG VAN HET SUCCESVERHAAL
Vele modellen zullen de RUF CTR opvolgen,
voornamelijk met als basis de 911, een enkele keer
de Boxster en later ook enkele Cayennes. Op basis
van de 993 ontstaat in 1996 de CTR2. De CTR3 uit
2007 is echter een ander soort auto geworden. Een

RUF CTR Anniversary 2017 Interieur

combinatie van een 911 en een Boxster met een 700
Stefan Roser op de Nordschleife Nürburgring

Terug naar de oorsprong dus waarbij ook het

pk sterke RUF middenmotor.

interieur bewust minimalistisch uitgevoerd is met
Dik 500 pk en slechts 255 mm brede achterbanden zorgden voor

kwalitatieve maar zeer lichte materialen. Ook het

de spectaculaire video: ‘Faszination am Nürburgring’. Verplichte

toegepaste alcantara is vanwege het geringe gewicht

kost voor iedereen die ook maar een milliliter benzine door de

RUF Ultimate

aderen heeft stromen. En ja, de Dr. Drift draagt sandalen met witte

gekozen. Naast het prototype uit 2017 worden er 30
exemplaren van de CTR Anniversary gebouwd. Op

De motor is echter misschien wel het meest bijzondere, want

de website van RUF Automobile wordt het model

dit moderne exemplaar betreft een zescilinder en is luchtgekoeld

nog steeds ter verkoop aangeboden. De verkoopprijs

ZELDZAME VERSCHIJNING

waarbij aan alle moderne eisen voldaan wordt! De turbo motor

bedraagt naar verluidt een slordige $ 793.000,-

Ondanks de naam zijn niet alle CTR’s geel. Ze zijn er ook in het

haalt uit 3,6 liter cilinderinhoud 590 pk en 720 Nm koppel op de

exclusief belastingen.

zwart, rood en groen. De RUF logo’s op de naafdoppen van de

achtvoudig gelagerde krukas.

sportsokken. Check het filmpje op Youtube. Onvergetelijk.

17” velgen (gebouwd door Speedline, in opdracht van RUF) zijn in
dezelfde kleur gespoten. Enkele exemplaren zijn zelfs voorzien van

Marc Bezem
RUF CTR3

RUF CTR ANNIVERSARY

Redacteur - webmaster

In 2017 bestond RUF 30 jaar en dat was reden voor een feestje in de

bredere achterbanden en de turbo-koets. Deze versies hadden meer
grip ten koste van de topsnelheid. In totaal zijn er 29 van gebouwd,

Een jaar later volgt iets bijzonders op basis van de

vorm van een moderne interpretatie van de ‘’Yellow Bird’’. De auto

Met dank aan:

plus nog een stuk of 20 conversies (911’s die later omgebouwd

997, de eRUF-Coupè, oftewel een elektrische 911.

is voorzien van een compleet eigen carrosserie ook weer met een

- Richard Fortuin – redactie Porsche 928 Club

werden tot CTR). Een goed exemplaar doet momenteel ongeveer

Daar was RUF dus erg vroeg mee. De eerste RUF

964 look maar dan ultramodern. Dragend deel van de auto is een

6 tot 7 ton. Niet echt veel, als je bedenkt dat er al een miljoen

SUV was in 2009 de Dakara op basis van de Cayenne

ultra moderne koolstofvezel monocoque. De RUF CTR Anniversary

of meer gevraagd wordt voor een technisch gezien minder

en met 600 pk. Hoewel RUF zich niet met de 928

unieke 991 R. De CTR heeft RUF op de kaart gezet als serieuze

bezig gehouden heeft, plant RUF in 2010 wel een zelf

sportwagenfabrikant. Leverancier van absolute topkwaliteit. In

ontworpen atmosferische 4,5 liter V8 180° flat-plane

tegenstelling tot veel exotische auto’s worden er met RUF’s ook

krukas achterin de Porsche 997. De motor is 36 kg

daadwerkelijk gereden.

lichter dan het originele exemplaar. RUF maakte de
auto verder zo licht mogelijk door toepassing van

Zo heeft de CTR met kenteken MN P 911 al flink wat kilometers

aluminium deuren, een aluminium kofferdeksel en

achter de kiezen. Alle tests werden er mee gedaan, evenals de

een carbon motorkap met carbon achterspoiler. Het

Ringvideo. Later in 2005 gebruikte Road & Track

motorvermogen van deze eerste variant was 445 pk

Nederland
- Autoblog.nl
RUF CTR (1987) en CTR Anniversary (2017)
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LEGO® PORSCHE 911
In Huize Bezem is onze dochter Belle-Fleur een echte LEGO® fanaat.
Vooral LEGO® bouwdozen uit de zeer omvangrijke Harry Potter collectie
staan steevast in de bovenste regionen van verlanglijstjes.
Maar ook is in de loop der tijd een behoorlijke collectie LEGO® auto- en
motorfietsmodellen in elkaar geknutseld.

V

oor haar 14e verjaardag onlangs viel haar onder
meer de nagelnieuwe toen alleen nog voor VIP leden

(jaja…) verkrijgbare Porsche 911 ten deel, die de dagen

•	Welk model ga jij bouwen? Het Turbo model met zijn
turbomotor of de Targa met het afneembare dak dat je
onder de motorkap kunt bewaren?

erop in een sneltreinvaart in elkaar werd gezet. Nu niet
om hier reclame voor LEGO® te willen maken – dat heeft

•	De Porsche 911 Turbo modelauto beschikt over een

deze zeer succesvolle onderneming naar mijn idee echt

brede achteras en een geïntegreerde spoiler, plus een

niet nodig – maar het model valt bij iedereen die het ziet in

turbomotor compleet met een luchtkoeler.

de smaak. Echt goed op het originele G-model gelijkend,
met vele herkenbare en echt werkende details. LEGO®

•	De Porsche 911 Targa modelauto heeft een afneembaar

schrijft er op haar website het volgende over. Breng een ode

dak dat je onder de motorkap kunt bewaren, plus de

aan de onmiskenbare Porsche stijl met deze fantastische

beroemde Targa-bar met ‘glazen’ achterruit.

bouwuitdaging waarbij je jouw eigen klassieke auto bouwt
met de verzamelbare LEGO® Porsche 911 (10295) modelset.

•	Deze geavanceerde bouwset is speciaal ontworpen voor

Kies welk model je bouwt: de Turbo met zijn turbomotor

liefhebbers van klassieke auto’s en Porsche fans. De set

of de Targa met zijn iconische Targa-bar en afneembare

bevat rijk geïllustreerde instructies met inspirerende

dak dat onder de motorkap kan worden bewaard. De

ontwerpdetails.

Turbo en Targa modellen hebben authentieke Porsche
911 details zoals de iconische voor- en achterbumpers,

Voor, tijdens en na de bouw hebben we foto’s gemaakt,

schuine koplampen, een gedrukt logo en nummerplaten.

waarmee we de onderstaande serie hebben samengesteld.

De binnenkant is net zo indrukwekkend met zijn werkende

Wellicht wordt u hierdoor geïnspireerd om zelf een poging

besturing, versnellingspook, noodrem, kantelende stoelen

te wagen.

en een donkeroranje/nougat kleurenschema.
•	Ontdek alle kenmerken van de Porsche 911, zoals de
luchtgekoelde motor met zes cilinders, werkende besturing,
versnellingspook, noodrem en kantelende stoelen.

Marc Bezem
redacteur – webmaster
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Redacteur Gert-Paul van ’t Hoff bedankt in zijn stukje van de
redactie de leden die het afgelopen jaar hebben bijgedragen
aan de clubbladen, in welke vorm dan ook (bellen, schrijven en/
of fotomateriaal insturen). Hij spreekt de hoop uit dat de leden
de komende wintermaanden zullen benutten om te vertellen
/ schrijven over hun ervaringen, restauratie, problemen of
belevenissen met de Porsche 911 of 912, voor de rubriek CLUBLID

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

AAN HET WOORD. Gert-Jan vergeet niet te melden dat originele
foto’s en floppy’s (!) altijd per post aan de afzender worden

een ogenschijnlijk goede (?) witte 1977’er Targa bij een

geretourneerd. Kopij voor de eerstvolgende uitgave moet op

handelaar gelokaliseerd. Een proefritje met 120 km/uur

1 januari 1995 binnen zijn. In de slotzin wordt nog maar ‘ns

door de straten van kleine dorpjes – het staat er écht –

benadrukt dat ”Het bestuur van de Klassieke Porsche 911 & 912

bezegelde de verkoop. De handelaar was zo vriendelijk de

Club Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor

auto in Nederland af te komen leveren. Zodoende kon na

hetgeen in het clubblad is afgedrukt”. Dat u het maar weet.

luttele weken een kentekenkeuring worden aangevraagd
en het grote genieten beginnen, niet nadat in afwachting

In de evenementenagenda staan voor het restant van 1994 en ’t eerste

van het kentekenbewijs links en rechts de nodige rubbers

deel van 1995 achtereenvolgens op de rol:

waren vervangen en en-passant ook beide voorschermen

- De technische bijeenkomst op 26 november 1994 bij Erik Hendriks in

waren gedemonteerd, om daaronder wat roestplekjes te

Mook.
- De nieuwjaarsborrel op 22 januari 1995 in het in Automuseum
“Heemgracht” in Deventer.

behandelen. Daar bleef het helaas niet bij, want na een
maand of vier rondtoeren begon de motor rare geluiden te
maken, waarvan niet een verdachte lekke uitlaat maar de

- De algemene ledenvergadering op 18 maart 1995 te Berlicum.

motor zelf de oorzaak bleek te zijn. Iets met losgetrilde of

- Een voorjaarsevenement op 20 en 21 mei 1995 in Limburg.

afgebroken kopbouten of cilinder tapeinden. Oftewel, zoals

- Een najaar evenement in september 1995.

men in het vakjargon zegt: een reparatie met 5 cijfers voor

Verder een hele serie binnen- en buitenlandse evenementen waaraan niet

de komma. Maar, niet getreurd en zeker niet bij de pakken

in clubverband zal worden deelgenomen, over de periode oktober t/m

neerzitten, want na de grondige motorrevisie loopt de motor

december 1994.

op het moment van schrijven weer als een zonnetje. Wat
kan het leven toch eenvoudig zijn!
In de overgenomen FEHACtiviteiten
over deze keer zelfs 5 volle pagina’s

D

stelt de FEHAC zichzelf aan de lezers

eze keer een terugblik op de

Porsche Nederland een historische

Volkswagen en Porsche. Van de 6

voor en wordt uitgelegd waarmee

vierde uitgave van het “Negen 11

dag was vanwege de opening van de

tentoongestelde Porsches zijn er 4

men zich zoals bezig houdt. Verder

en 12 Nieuws”, nummer 4 van de 1e

nieuwe vestiging in Leusden én de

van onze club. Tot slot adviseert Gijs

wordt melding gemaakt van het feit

jaargang die verscheen in oktober 1994.

introductie van de nieuwe Porsche 911

de leden in 1995 een wedstrijd van de

Gelijk andere keren neem ik hier niet

(993) Carrera 4 Coupé en Cabriolet. De

Porsche-Ferrari Challenge te bezoeken,

alles één op één over maar beperk ik

opening werd verricht door niemand

want die zijn volgens hem meer dan de

In clublid aan het woord deze keer De Porsche story van Boukje en

wordt uitgelegd hoe klassieker eigenaren hun moderne

me tot een beknopte samenvatting.

minder dan de heren Wolfgang Porsche

moeite waard.

Richard Slinger. Hun eerste ervaringen met het merk deden ze begin jaren

kenteken kunnen omwisselen voor een DL, BE- of ZM-

dat de RDW in augustus 1994 is
gestart met de uitgifte van DL kentekenregistraties. Ook

en Wendelin Wiedeking! Verderop

’90 op met een witte Porsche 924 uit 1981 uitgerust met “een spoiler,

kenteken, hoe het zit met grijze en tijdelijke kentekens en

Gijs van Wagensveld maakt in zijn

in het clubblad is van de

achterruitwisser en luxe spiegels”. Na een jaar was men er wel zo’n beetje

wordt iets geschreven over de strategie van overheidswege

stukje van de voorzitter melding van

opening verslag gedaan

op uitgekeken waarna de auto werd verkocht. Een dag na de verkoop

om oude auto’s van de weg te krijgen (sloopregeling). In

“het treurige nieuws dat na meer dan

inclusief een artikel in

meldde de nieuwe eigenaar droogjes “ermee uit de bocht te zijn gevlogen

de FEHAC Clubcontact wordt een toelichting gegeven

40 jaar en 512 Porsches, de Rijkspolitie

de NRC naar aanleiding

en tegen een boom te zijn belandt”. Hijzelf was gelukkig ongedeerd maar

op de veranderende regelgeving rondom de vrijstelling van

in andere merken gaat rijden”. De

daarvan. Gijs schrijft

de mooie witte 924 was niet meer… Een week later reisde het duo af naar

houderschapsbelasting voor auto’s van 25 jaar of ouder.

trouwe 964 Targa’s zullen dus binnen

verder dat in Automuseum

Duitsland om – geheel onvoorbereid en met gebrekkige kennis van de

afzienbare tijd worden uit gefaseerd

“Heemgracht” in

Duitse taal (!) – geheel eigenhandig op zoek te gaan naar een betaalbare

Clubleden Frederieck en Johan Hinrichs doen verslag van

en via de Dienst Domeinen ter veiling

Deventer gedurende het

911. Eenmaal op de bestemming werd een lokale krant gekocht en werden

de Kofﬁebijeenkomst met rit naar Heusden op 14

worden aangeboden. Voorts dat 13

winterseizoen een thema

vervolgens alle advertenties uitgeplozen en diverse Porsche adverteerders

augustus 1994. Verzameld werd in Berlicum en na “koffie,

oktober voor Pon Porsche Center en

tentoonstelling is over

opgebeld. In de buurt van Bitburg vlakbij Luxemburg werd in de avond

foto’s, verhalen en vooral heel veel gezwets” deelde de
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voorzitter de roadbooks uit en kon iedereen via de uitgezette landelijke route

hotel La Moineaudiere in Xonrupt-Longemer, alwaar men

zijn ontstentenis wordt over Henks volledig originele 912 geroeptoeterd dat

op pad naar Heusden. Eenmaal aangekomen streek het gezelschap op een

na inlevering van de stempelkaart te horen krijgt die dag

“deze perfect gerestaureerde Porsche zo’n 130 tot 140 pk op de achterwielen

terras neer en werd aansluitend het mooie historische stadje bezocht. Een

een slordige 90 tijdstrafpunten bij elkaar te hebben gereden.

zet”. Een klein smetje op een zeer geslaagde en enerverende dag…

mooie afsluiting van een geslaagde dag.

Gedurende de tweede dag in vier etappes worden daar nog
de nodige strafpunten aan toegevoegd, zo ook de derde en

Onderaan een van de laatste pagina’s van het blad wordt melding

laatste dag waar één lang traject van 125 kilometer moest

gemaakt van de 85e verjaardag van

worden afgelegd, met onderweg in “Auberge au Ried” op

13 oktober 1994. Zoals in ’t stukje Van de voorzitter al

Ferry Porsche op 19 september 1994.

1.000 meter hoogte een regelmatigheidsrit. Na aankomst

aangekondigd, werd de opening onder grote belangstelling

De in 1909 in Wenen geboren zoon

op het eindpunt in Gerardmer vindt tijdens het afsluitend

verricht door de heren Wolfgang Porsche (kleinzoon van

van Ferdinand Porsche Sr. maakte

diner de prijsuitreiking plaats. Vader en zoon Van ’t Hoff

de oprichter) en Porsche bestuursvoorzitter Wendelin

de geschiedenis van de auto vrijwel

zijn zeer in hun nopjes als duidelijk wordt dat ze ondanks de

Wiedeking. Aanwezigen waren tevens getuige van de

geheel mee en had daarop zelf ook een

tijdstrafpunten hoog in de sportklasse zijn geëindigd. Nog

introductie van de nieuwe Porsche 911 (993). Ook stonden er

behoorlijke invloed. Zonder hem was er

geen podiumplaats, maar daar gaan ze de eerstvolgende keer

een aantal oudere modellen uitgestald. Volgens het artikel

vermoedelijk nooit een Porsche 356, 911

voor. Wellicht lezen we daar in een latere uitgave meer over.

vormde de import van “zending 278, een rode coupé met

of 912 geweest. Hij was ook telkens de

chassisnummer 300.042 destijds de aftrap van een enorm

drijvende kracht achter een zelfstandig

Clublid Bob Parson doet verslag van naar zijn mening “De grootste vrees

Zoals in clubblad nummer 3 al voor aangekondigd, dienen

verkoopsucces in Nederland en tegelijk met levering van die

Porsche. Een uitspraak van hem in

van de klassieke 911 rijder”, te weten steenslag. In plaats van zo’n

de leden uiterlijk 1 januari 1995 zorg te dragen voor

eerste 911 begon de langdurige en bijna vriendschappelijke

dit verband luidde dan ook: “Belangrijk is dat we niet in paniek raken in

Amerikaanse zwarte (kunst)lederen tweede neus waarmee Porsche rijders aan

betaling van de contributie met behulp van de met het

relatie tussen Pon en de Porsche 911 en 912 rijders. De

crisistijd en niet uit het oog verliezen dat er steeds conjunctuurpieken en

de overkant van de plas in die jaren wel rondrijden, heeft Bob via zijn werk

clubblad meegezonden acceptgiro. De penningmeester

Klassieke 911 & 912 Club Nederland hoopt deze relatie voort

-dalen zijn geweest. We mogen nimmer opgeven! Gelukkig heeft hij niet

de hand weten te leggen op magnetische strips,

en het bestuur zullen de leden dankbaar zijn, want dan

te zetten en wensen directie en medewerkers van Porsche

meer meegemaakt dat Porsche vele jaren later toch werd overgenomen, door

waarmee hij de kwetsbare delen van de voorzijde

kan men nog voor het verschijnen van clubblad 1995-01

Nederland veel succes toe in het nieuwe onderkomen.

Volkswagen.

van z’n auto heeft bekleed. Smaken verschillen,

lidmaatschapskaarten (!) laten aanmaken en deze met ’t

maar volgens Bob is de maatregel in de dagelijkse

clubblad meesturen.

In de vaste rubriek Boeken en modellen beschrijft Rens

Verzekeringsexpert J.H.R. Pronker neemt de lezers mee in de – zoals hij

praktijk bijzonder effectief. Waarvan akte.

Rietveld een drietal schaalmodellen van de Porsche 911,

het zelf schrijft – wirwar van taxatieland. Hij zet uiteen welk risico men

Verder is in het clubblad een tabel opgenomen waarin

in verkoopprijs variërend van Hfl. 35,- tot maar liefst DM

loopt als men de auto niet laat taxeren en met brand, diefstal of grote

Redacteur Gert-Paul van’t Hoff doet verslag van de deelname aan de

is weergegeven welke Porsches er binnen de

3.700,- (!) voor een echt werkend model (schaal 1:8) van de

aanrijdingsschade te maken krijgt. Dan keert de verzekeraar uit op basis

Vogezen Classic Toerrally van 12 tot 15 mei 1994. Vader en zoon Van ’t

clubgelederen te vinden zijn, gerubriceerd naar model

Carrera RS 2.7 motor.

van dagwaarde, wat zeker in het geval van diefstal tot hoog oplopende

Hoff hebben zich ingeschreven met de Porsche 911 E Targa, die voor vertrek

(911/912), type (T/E/S/RS), bouwjaar, motortype (4- of

Het door de fabrikant

discussies kan leiden. Want: wat was de reële waarde op het moment van

door Porsche specialist Erik Hendriks nog een keer helemaal binnenste

6-cilinder), carrosserievorm (coupé of targa) en leeftijd. Ik

Marushin vervaardigde

het evenement? Pronker benadrukt het belang van

buiten wordt gekeerd en nagekeken. Het jaar ervoor is het duo uitgevallen

druk het staatje hierbij af: leuk om te vergelijken met de

model is in Zwitserland

een geldige goede taxatie en zet de verschillen uiteen

met een gebroken koppelingskabel, dus deze keer wordt niets aan het toeval

actuele analyse van leden en hun auto’s per 28 februari 2021

te bestellen, bestaat

tussen een taxatie conform artikel 274 (partijentaxatie)

overgelaten. Elke kabel, leiding, slang en klem wordt gecontroleerd en bij

elders in dit clubmagazine.

uit 500 onderdelen en

en artikel 275 (deskundigentaxatie). Een nog immer

is exact nagebouwd.

(2021) actueel onderwerp!

twijfel vervangen. Optimaal geprepareerd en voorzien van startnummer 146
vertrekt het koppel woensdag de 11e mei met als reisdoel het Parc Hotel in

Na de montage dient de motor te worden afgesteld om

Luxemburg-stad, waar alle equipes zullen verzamelen. Inderdaad druppelen

te voorkomen dat de kleppen en zuigers – diameter 10

die avond de deelnemers binnen en vult de parkeerplaats zich met een bont

mm – elkaar raken. Aandrijving van het model vindt plaats

gezelschap van deelnemers en een 100-tal (!) klassieke auto’s, waaronder

middels perslucht en met het gaspedaal kan het toerental

auto’s kort na het verschijnen van het clubblad (oktober 1994) voor langere

diverse klassieke Bentley’s, Healey’s, MG’s, Morgans, Jaguars, een BMW Z1,

worden beïnvloed.

tijd zullen stilzetten. De tip om “Voor de definitieve stalling een rit van

Aston Martin DB2/4, 5 en 6, diverse Mercedes modellen, Triumph’s, VW

Onder het kopje TECHNIEK een lijst met tips voor de
winterstalling, aangezien de meeste clubleden hun

tenminste 60 kilometer over de snelweg te maken en – nu komt het – tijdens

carbio’s, een heuse Rolls Royce, diverse Alfa Romeo’s waaronder enkele

Clublid Henk Weijs schrijft een stukje over zijn deelname

die rit aan elke 25 liter benzine 1 liter tweetaktolie toe te voegen.” is nieuw

spiders en een Junior Zagato en uiteraard … een viertal Porsches. Na een

aan een FEHAC bijeenkomst in Rotterdam op 3 september

voor mij, maar ik kan me bij het gunstige effect hiervan wel iets voorstellen.

goede maaltijd en dito nachtrust en ontbijt vindt ’s morgens de verplichte

1994. Henk is een van gelukkigen die met zijn Porsche

Je vraagt je alleen wel af of de auto tijdens dat laatste ritje – en de eerst

technische keuring plaats met aansluitend vertrek naar het startpunt aan

912 de Klassieke Porsche 911 & 912 Club NL die dag mag

ritten van het nieuwe seizoen – net zo’n blauwe walm zou achterlaten als de

de Frans – Luxemburgse

vertegenwoordigen. Ondanks de regen en gure wind wordt

pruttelende 2-takt modellen van NSU en DKW?

grens. Die donderdag de

het een geslaagde bijeenkomst die wordt afgesloten met een

12e mei worden 3 pittige

defilé van veertig voertuigen, die onder politiebegeleiding

De gebroeders Straver doen verslag van hun meerdaags bezoek aan de

trajecten afgelegd, met

eerst het Museum voor Volkenkunde aandoet en daarna

oldtimer races op het circuit van Zolder (B), alwaar voor de 20e keer de

onderweg de nodige

doorrijdt naar de Müllerpier. Gastsprekers praten de

European Historic Grand Prix wordt georganiseerd. Op zaterdag worden

tijdcontroles. ’s Avonds

Vervolgens een artikel over de opening van het

aanwezige politici en vertegenwoordigers van verschillende

de trainingen gehouden en op zondag de races, onderbroken door een

laat arriveert men in het

gloednieuwe Pon Porsche Center in Leusden op

overheidsinstanties bij over de geshowde voertuigen. Tot

oldtimerparade waaraan de gebroeders samen met nog wat clubleden aan
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Het doorbreken van de vastgeroeste bedrijfscultuur bleek
de hardste noot om te kraken, maar op het moment van
spreken – oktober 1994 – zat volgens Wiedeking letterlijk
niemand van het 2e en 3e management echelon nog op
dezelfde plaats als twee jaar daarvoor. Van de Porsche ingenieurs heeft inmiddels zo’n 10% het Kaizen systeem (het
proces naar continue kwaliteitsverbetering bij productie) tot
een 2e natuur gemaakt. De rest slaapt nog steeds volgens
deelnemen. Ander hoogtepunt was een demonstratierit van de originele

Nakao, maar hij voegt eraan toe dat in Japan slechts 5% van

Mercedes 300 SLR waarmee Sir Stirling Moss samen Denis Jenkinson in

de topmanagers in bedrijven doorheeft wat lean productie

1955 de Mille Miglia wonnen. Deze auto kwam ook toen maar zeer zelden

precies inhoudt. Volgens Wiedeking heeft Porsche veel

uit het museum.

profijt getrokken van de Japanse hersenspoeling die binnen
het bedrijf heeft plaatsgevonden, zo ook van de uitgebreide

Het overzicht van nieuwe leden leert dat zich gedurende de drie

onderlinge uitwisselingsprogramma’s waarbij personeel van

voorliggende maanden niet minder dan 16 (!) nieuwe leden hebben

Porsche is gaan kijken bij Mazda, Nissan en Toyota.

aangemeld. De ledenaanwas verliep in de begintijd van de club in een hoog
tempo. In de rubriek aangeboden & gevraagd worden door leden twee
Porsches 912 aangeboden terwijl een (aspirant)clublid op zoek is naar een
911 S Targa. Verder zien we dat Han van Wirdum – een van de leden van het
eerste uur en nog steeds van de partij – grote opruiming houdt want hij biedt
een flink aantal gebruikte en nieuwe plaatwerkdelen en andere Porsche
gerelateerde zaken ter verkoop aan. Voorzitter Gijs van Wagensveld is nog
steeds op zoek naar 4 stuks chroom wielen 4,5Jx15. Benieuwd hoe deze
zoektocht zal aflopen.
Uitsmijter in het clubblad is een uit het NRC Handelsblad van 17 oktober

Afgelopen jaren zijn zo’n 1.400 personeelsleden bij Porsche

1994 overgenomen artikel getiteld “Porsche trekt proﬁjt van de Japanse

ontslagen, maar het ergste leed is geleden. Men heeft

hersenspoeling. Dit naar aanleiding van de opening van het Pon Porsche

de opgaande lijn te pakken, want in seizoen 1993/1994

Center in Leusden door bestuursvoorzitter Wendelin Wiedeking op 14

werden wereldwijd 18.200 Porsches verkocht, zo’n 32%

oktober. In zijn toespraak vertelt hij over de reorganisatie bij Porsche

meer dan het productiejaar ervoor met belangrijk minder

gedurende de afgelopen periode. “Het lijken wel apen die klauteren in een

personeelsleden. En vanaf 1996 verwacht men de nieuwe

pakhuis” waren de woorden waarmee volgens Wiedeking de Japanner

Boxter op de markt te brengen, de auto waarvan men

Chihiro Nakao de situatie op de werkvloer in 1992 beschreef, toen hij voor

hoge verwachtingen heeft, vooral in de Verenigde Staten,

het eerst op bezoek was bij Porsche. Precies 24 maanden later kijkt Porsche

traditioneel de grootste afzetmarkt voor Porsche.

tevreden terug op de geslaagde operatie “Shin-Gijutsu” – wat zich het best
laat vertalen als “nieuwe techniek” – waarlangs de fabrieksprocessen en

Sinds 1949 zijn zo’n 7500 Porsches in Nederland op de

alles wat daarmee samenhangt vergaand zijn gemoderniseerd. In 1994 werd

weg verschenen, waarvan een 160 stuks in het afgelopen

na lange tijd weer met – weliswaar bescheiden – zwarte cijfers geschreven.

boekjaar 1993/1994. Op 1 december 1950 bestelde de

Porsche scheerde de afgelopen jaren vervaarlijk dicht langs de afgrond en

Rijkspolitie de eerste 2 witte Porsches voor Hfl. 11.000,- per

mede dankzij een kapitaalinjectie van 200 miljoen D-mark van

stuk. In 1994 is dat ongeveer de meerprijs van de leren

Dr. Ing. h.c. F. (Ferry) Porsche zelf dit voorjaar kon het acute gevaar voor een

bekleding in een Porsche 911. In totaal nam de Politie in al

faillissement worden afgewend.

die jaren 512 Porsches af.

Het was Wiedeking die de Japanse consultants met hun kennis over lean

In zijn slotwoord lichtte Wiedeking toe dat een Porsche

productietechnieken binnen Porsche introduceerde. Shin-Gijutsu adviseurs

nooit een massaproduct zal worden maar altijd een auto

als Nakao genoten hun opleiding veelal bij Toyota, waar dit soort technieken

waar ook handwerk aan te pas zal komen.

al in de jaren ’60 werden ontwikkeld. De actie van Wiedeking om de
Japanners binnen te halen werd door het Duitse management aanvankelijk
als hoogverraad aangemerkt, maar om het resultaat kon en kan niemand

Samenstelling artikel:

heen.

Marc Bezem, redacteur – webmaster

Theo van Rijn

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

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

www.theovanrijn.nl

theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade

06-12459693
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“RUF – The very very limited one”
Collectorseditie ‘Pepita’
Waft Publishing Antwerpen

OVER RUF AUTOMOBILE

ALOIS AND FRIENDS

Ruf Automobile GmbH begon in 1939 als

Het eerste deel getiteld “Alois and Friends”

reparatiewerkplaats voor auto’s en mechanische

documenteert het leven van Alois Ruf Sr. en

landbouwwerktuigen. Grondlegger Alois Ruf

zijn zoon Alois Jr. Chronologisch opgebouwd

Sr. was technisch onderlegd en ondernemend,

en ingedeeld in korte hoofdstukken, wordt de

zo ontwierp hij vanaf eind jaren veertig al

geschiedenis van Ruf van jaar tot jaar uiteengezet,

verschillende voertuigen en in 1955 bracht hij

in vloeiende tekst door Lenaerts geschreven

een zelfgebouwde touringcar op de markt. In

en rijk geïllustreerd met talloze archieffoto’s.

over meerdere pagina’s beschreven, goed gedocumenteerd en

1963 werd het bedrijf vertegenwoordiger van

We zien de vroege fascinatie van Ruf Senior

informatief maar niet tot in de allerkleinste details verzandend,

het Beierse merk BMW. Naar aanleiding daarvan

voor auto’s en de warme relatie met zijn zoon

terwijl de auto’s zelf in al hun pracht worden afgebeeld. Uiteraard

ontdekte de in 1950 geboren Alois Ruf Jr. dat

die voorbestemd zou zijn om in de voetsporen

ontbreken niet de beroemde CTR “Yellowbird” uit 1987, het model

hij een passie had voor sportwagens, met name

van zijn vader te treden. We krijgen inzicht

dat het bedrijf op de spreekwoordelijke supercar kaart plaatste;

auto’s uit het nabijgelegen Stuttgart. In een

in de vele successen en tegenslagen, die van

de op de Porsche 993 gebaseerde 340 km/uur snelle CTR2 die een

interview vertelt hij ergens in 1963 een Porsche

doorslaggevende betekenis waren voor Alois Jr.

tijdlang het onofficiële ronde record op de Nürburgring in handen

Een zeer beperkte serie van slechts 356 exclusieve boeken.

901 prototype te hebben gespot wat een van

om het bedrijf van zijn vader uit te laten groeien

had; de CTR3, de eerste op maat gemaakte supercar van Ruf en

De twee boekdelen zitten in een luxe slipcase die bekleed

de cruciale momenten in zijn leven was: hij was

tot een volwaardige sportwagenfabrikant. Dankzij

de CTR Jubileum uit 2017, het model dat opvallende gelijkenissen

is met de eigenlijke Ruf-seat-stof en waarop het Ruf-logo en

in één klap verkocht. Als Alois Ruf Sr. in 1974 op

de nauwe samenwerking met Ruf (en vrienden)

vertoont met een klassieke 911 maar helemaal opnieuw werd

boeknummer geborduurd is op de Pepita-stof.

62-jarige leeftijd komt te overlijden, neemt Alois

belicht dit boek van 360 pagina’s vele voorheen

ontworpen, ontwikkeld en geconstrueerd van koolstofvezel en werd

Jr. de leiding van het bedrijf over en verlegt hij de

onbekende gebeurtenissen en anekdotes over

voorzien van een watergekoelde, van de “Mezger motor” afgeleide

Deel 1: Alois and friends. Het prikkelende verhaal van Alois

primaire focus van het bedrijf naar het aanpassen

Ruf, zowel het bedrijf als de grondlegger en zijn

zescilindermotor met dubbele turbocompressor.

Ruf, zijn familie, zijn bedrijf, zijn passie, zijn grote successen

en verbeteren van Porsche 911 modellen. De

zoon. Bijvoorbeeld de door Alois Sr. gestarte

en kleine nederlagen, zijn avonturen, zijn visie en een

eerste verbeterde Porsche van RUF – een 911

waterkrachtcentrale die decennia later door Alois

OVER DE UITGEVER WAFT PUBLISHING

paar geheimen wist bijna niemand. Met talloze historische

Carrera RS 3.0 – maakt zijn debuut in 1975. Twee

Jr. wordt voltooid, een mogelijke samenwerking

Bart Lenaerts is freelance autojournalist, getrouwd met Lies De Mol.

afbeeldingen.

jaar later richt Ruf de aandacht op de toen nog

Ze is eenDe
freelance fotograaf. Samen hebben ze een aantal boeken
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met
Porsche
voor de
959van
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uiteindelijk
van
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luxeEstonia,
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Deel 2: Yellowbird and friends. Hier komen alle ruim 35 door

werd vergroot tot 3,3 liter. Gelijk de RS 3.0 had

de buitenranden van het auto-universum beslaan.
eigenlijke Ruf-seat-stof
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meer op performance gericht dan de ander, inclusief talrijke

dan het origineel. Rufs eerste “eigen” auto en

historische afbeeldingen en relevante technische details.

daarmee de volgende mijlpaal was de RUF SCR
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Hij houdt van auto’s, maar hij houdt van haar. Ze zijn allebei dol
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GROTE STEDEN KOMEN MET
NIEUWE MILIEUZONES

FEHAC NIEUWS

zondering voor oldtimerbromfietsen. Als FEHAC zijn

Het belangrijkste resultaat van het overleg tussen RDW en FEHAC

we wel tevreden dat de stad, waar de Puch regionaal

is te zien op de website van de RDW. Een tekst met de mogelijkheid

Veel steden blijven sleutelen aan hun milieuzones. Landelijk is

mobiel erfgoed is, toch oog heeft voor het belang van

om te keuren met behoud of her uitgifte van het originele Neder-

afgesproken dat de verboden zone voor personen- en bestelauto’s

de eigenaren van oldtimerbromfietsen. Maar dat een

landse kenteken is nu toegevoegd. Kijk op de RDW website voor

alleen voor diesels geldt. Voor brommers mogen de steden eigen

aanvraag jaarlijks € 25 moet kosten en dat er een las-

meer details.

beleid maken. Amsterdam maakte per 1 november haar zone groter

tig meldsysteem komt voor de toegestane 40 dagdelen

en strenger. Den Haag trof per 1 december een uitzondering voor

is geen goede keuze. Alle 30+ brom- en snorfietsen

De RDW stelt wel een paar duidelijke voorwaarden aan her uitgifte

30+ brommers.

gewoon vrijstellen was veel makkelijker geweest en

van een kenteken. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden te

dan wordt er echt niet ineens veel meer met die 850

onderscheiden. De meest voorkomende:

AMSTERDAM VOERT GROTERE MILIEUZONE IN

oude brommers gereden. De FEHAC wil vervuiling

1.	Het oude Nederlandse kenteken is nog compleet aanwezig. Er

De EU kent zes emissieklassen voor diesels. Bij klasse 0 gaat het

door oldtimers bij de bron, dus bij de brandstof aan-

zijn door de RDW sinds de start van de moderne kentekening in

om voertuigen van vóór 1992, waarvan de emissie niet bekend is. In

pakken. Voor diesels kan dat al als schonere vervan-

1951 verschillende versies van het kentekendocument geweest

klasse 6 zitten de meest moderne en minst vervuilende diesels. De

ger GTL getankt wordt. Voor 2-takt brom- en snorfiet-

(linnen kenteken, deel I + II, deel 1a,1b en later nog een Deel

gemeente Amsterdam geeft nu alleen dieselvoertuigen met emissie-

sen is er ook een alternatief beschikbaar: bijvoorbeeld

III plus Kopie Deel III). Het document en de kentekenplaat zijn

klasse 4, 5 en 6 toegang tot haar milieuzone. Dat was daarvoor klas-

mengsmering van Triboron in combinatie met de

compleet aanwezig.

se 3 en hoger. Strenger dus. De landelijk afgesproken uitzondering

speciale oldtimerbrandstof van Ecomaxx. Dat levert

voor oldtimer diesels van 40 jaar en ouder blijft wel gehandhaafd;

direct al schoner uitlaatgas op.

wezig. Bijvoorbeeld alleen de kentekenplaat. Of alleen een Deel

daar kan Amsterdam niet omheen. Behalve deze aanscherping is

I. Alle combinaties van aanwezige kentekenfragmenten zijn hier

ook de milieuzone zelf uitgebreid. De hele binnenring A10 is nu

mogelijk.

verboden voor oude diesels. De gemeente geeft tot 1 maart 2021 de
De FEHAC (Federatie Historische
Automobielen
Motorfietsclubs)
stelt zich vanaf haar oprichting (1976)
ten doel de belangen te behartigen
van de eigenaren en houders van
historische voertuigen. Het gaat
als regel om voertuigen van 25 jaar
en ouder. De FEHAC telt ruim 200
leden, Nederlandse verenigingen en
stichtingen die samen circa 70.000
personen vertegenwoordigen. Al deze
mensen spannen er zich er voor in
om de historische voertuigen die zij
bezitten zijn in stand te houden, met
inzet van kennis, kunde en tijd, en
volledig uit eigen middelen. Zo zorgen
zij er voor, ondersteund door een
hele bedrijfstak, dat er in Nederland
een rijke en gevarieerde collectie
historische voertuigen behouden blijft;
niet alleen personenauto’s, maar ook
bromfietsen, motorfietsen, autobussen,
bedrijfsvoertuigen,
legervoertuigen,
aanhangwagens en tractoren. In haar
ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC
uitgegroeid tot dé gesprekspartner
van de overheid op het gebied van
regelgeving voor klassiekers. De
FEHAC is aangesloten bij de FIVA
(Féderation Internationale des Véhicules
Anciens) en vertegenwoordigt de sector
wegvoertuigen in de stichting Mobiele
Collectie Nederland.

2.	Van het oude Nederlandse kenteken zijn nog fragmenten aan-

3.	Er zijn (vrijwel) geen kentekenfragmenten meer, maar er is wel

tijd om aan de nieuwe regels te wennen en wordt er alleen gewaar-

een document aanwezig dat het aannemelijk maakt welk kente-

schuwd. Daarna volgen boetes.

ken bij dit voertuig ooit is afgegeven.

PUCH-STAD DEN HAAG KOMT MET UITZONDERING

MOGELIJKHEDEN 1. EN 2.

De gemeente Den Haag voert haar eigen milieuzone voor brom- en

De kern van de voorwaarden die de RDW stelt voor her uitgifte van

snorfietsen per 1 december 2020 in. Voor de 850 Haagse oldtimer

een oud NL kenteken is: Kunt u aantonen dat DIT voertuig met DIT

brom- en snorfietsen wordt toch een uitzondering gemaakt. Met

chassis- of framenummer (VIN) ooit DIT kenteken had, dan zal de

ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40

RDW in de regel het kenteken weer teruggeven aan het voertuig. Dit

dagdelen de milieuzone in. Zo’n ontheffing kost volgend jaar € 25 en

geldt voor motorfiets, vrachtauto, bus, scooter en auto. Het begrip

is voor oldtimerbrommers tot 1 maart 2021 gratis. Ook hier is er een
gewenningsperiode met waarschuwing en daarna de boetes: deze
loopt tot 1 april 2021.

HET HAD MET SCHONE BRANDSTOF OOK ANDERS
GEKUND

RDW KAN EEN OUD
NEDERLANDS KENTEKEN
OPNIEUW UITGEVEN

‘aantonen’ gaat over het kunnen laten zien van een kenteken- document, of fragmenten daarvan. Daarbij moet de koppeling tussen
chassis-/framenummer, het voertuig en het kenteken in de kentekenfragmenten aantoonbaar aanwezig zijn.

Bij de restauratie van ons mobiele erfgoed speelt

Als bijvoorbeeld alleen nog het recentere kentekenfragment ‘Te-

het kenteken van het voertuig een belangrijke rol.

naamstellingsbewijs’ aanwezig is met daarop alleen nog de meld-

Gemeenten storten zich op het weren van bromfietsen, ondanks het

Soms is het oorspronkelijke Nederlandse kenteken

code plus het kentekennummer, dan zal de RDW proberen deze

feit dat vervuiling door bromfietsen verwaarloosbaar is. Ook Nijme-

nog in zijn geheel aanwezig (papieren compleet plus

twee gegevens in het register terug te vinden. Het is onzeker of het

gen gaat brommers weren uit haar binnenstad en maakt geen uit-

kentekenplaat) en bekend bij de RDW. Dan kan na

oude kenteken dan alsnog opnieuw wordt uitgegeven.

een lange restauratie de kentekenplaat weer worden

Een tweede voorbeeld is u heeft alleen nog de oorspronkelijke ken-

gemonteerd en het voertuig na een kentekenkeuring

tekenplaat. Of u heeft een alleen een foto waarop het voertuig met

(of beëindiging schorsing) weer in gebruik genomen

kentekenplaat te zien is. Dat is zeker onvoldoende, want er is geen

worden.

mogelijkheid om chassis-/framenummer te koppelen met het kenteken. De RDW kan u dan na goedkeuring van het voertuig alleen een

Maar wat te doen als niet alle kentekendocumenten

kenteken uit een van de lopende oldtimer kentekenseries uitgeven,

meer beschikbaar zijn en de RDW heeft geen gege-

als het voertuig dateert van vóór 1978.

vens meer over het originele Nederlandse kenteken
dat bij het voertuig zou horen. Vooral voor deze situa-

MOGELIJKHEID 3.

ties heeft de FEHAC met de RDW overleg gevoerd met

Hier zijn de sleutelwoorden ‘aannemelijk maken’. U bezit bij uw

belangrijke resultaten. Wij brengen u op de hoogte

voertuig wél een document met daarop een koppeling tussen

van de huidige stand van zaken.

chassis-/framenummer en een kentekennummer. Bijvoorbeeld:
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Er zitten bij het voertuig garagerekeningen uit lang

op 5 november 2020 toen ze alle twee voor het laatst naar de APK

vervlogen tijden. Vroeger werd op zo’n rekening vaak

moesten. De APK van beide auto’s liep net af voor de vrijstellings-

ALGEMENE LEDENVERGADERING
21 OKTOBER 2020

het kenteken én het chassisnummer vermeld. Of een

datum van 1 januari 2021 voor voertuigen van 50 jaar en ouder. Ze

Normaal houdt de FEHAC twee ledenvergaderingen per jaar. Nu in

oude verzekeringspolis of instructieboekje waarin

moesten er nog één keer voor de allerlaatste maal aan geloven.

corona-tijd werd de ledenvergadering voor het eerst digitaal gehouden. Ondanks de gedegen voorbereiding was het toch spannend of

kenteken en chassisnummer vermeld staan. Dat zijn
documenten waarmee u aannemelijk kunt maken dat

VERSCHIL ALLEEN IN DETAILS

kenteken en voertuig/chassisnummer bij elkaar heb-

Voor de APK werd een oldtimer specialist in de buurt bezocht: Au-

ben gehoord. Op basis hiervan kan de RDW besluiten

tomobielbedrijf Arjen Antonisse, aangesloten bij Dutch Car Resto-

GOEDE OPKOMST OP DIGITALE VERGADERING

het oude kenteken opnieuw uit te geven. Net als de

rers, in Koekange (Drenthe). Dus afspraak gepland, beide bruggen

Voor de eerste en enige ALV vergadering dit jaar kwamen bestuur

FEHAC, probeert ook de RDW ons mobiele erfgoed

vrijgemaakt en gelijktijdig de APK, de olie ververst en nieuwe

en secretariaat bijeen op ons kantoor in Bunnik. De leden konden

zo goed mogelijk origineel te houden. De uitbrei-

remvloeistof erin. Dit soort onderhoud wordt altijd gelijktijdig voor

vanaf 19:30 uur inloggen aan de digitaal opengestelde vergadertafel.

probeert voor oldtmerclubs een uitzondering te

ding van de keuringsafspraak op de RDW website is

beide auto’s gedaan: wel zo gemakkelijk om te onthouden. Van

Met meer dan 80 aanwezige leden was de opkomst zeer goed. Ook

krijgen zoals die ook voor sportverenigingen geldt. De

daarvan het bewijs. Maar, het is aan de voertuigei-

buiten en van binnen zijn beide auto’s zo gelijk mogelijk gehou-

bleek uit het vraag en antwoord scherm met binnengekomen be-

penningmeester adviseert clubs die een magazijn voor

genaar om goed beslagen ten ijs te komen tijdens

den. De LVWCN-clubsticker en de FEHACsticker op dezelfde plek

richten dat de vergadering goed te volgen was en dat ook actief werd

onderdelen hebben om deze in een stichting onder te

die keuring en de nodige papieren en bewijsstukken

op de voorruit, de ANWB en Wegenwacht schildjes allebei naast

deelgenomen. Bij de besluitvorming werd gebruik gemaakt van een

brengen. De meeste clubs vallen onder de KOR (Kleine

mee te nemen. Kunt u aan de genoemde voorwaar-

de kentekenplaat en tweemaal een Blaupunkt Madrid 23 radio

digitale stemmodule, waarmee direct het resultaat bekend werd. Dit

Onderneming Regeling).

den voldoen of ze aannemelijk maken, dan is er een

onder het dashbord. Uiterlijk verschillen beide auto’s alleen in het

proces verliep tot volle tevredenheid.

goede kans op her uitgifte van het originele Neder-

benzineklepje en de achterbankleuning: de JF mét en de FT zonder

We kijken terug op een soepel verlopen ALV, zonder noemenswaar-

AFSCHEID BERT DE BOER ALS VOORZITTER

landse kenteken. Het is en blijft de RDW die hierin

middensteun.

dige technische problemen.

Deze vergadering was ook het moment waarop Bert

BESLUITEN

onwennige situatie, hij werd met een digitaal bloeme-

Daarom kunnen aan dit bericht geen rechten worden

WAT LEVERDE DE APK AL DIE JAREN AAN
REPARATIEADVIES OP

De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 werden goedgekeurd.

tje bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de FEHAC.

ontleend.

Als je een auto al lang hebt, moet je ook steeds naar de APK met

Behandeling daarvan moest gebeuren volgens de statuten. De

Op een later moment zal nog op een meer passende

die auto en dat levert een aardig stapeltje aan APK-rapporten op.

bestuursvacatures waren tevoren al schriftelijk toegelicht en bij

manier worden stilgestaan bij dit afscheid. Daarbij

Voor de FT zijn ze er vanaf 1999. Voor de JF zijn de rapporten be-

behandeling van het agendapunt bestuursverkiezing gaf scheidend

werd nog wel genoemd dat Bert zeer zeker nog in

het allemaal goed zou werken.

de Boer zijn bestuurlijke takenkon overdragen. Een

het laatste woord heeft en het besluit neemt tot al
dan niet her uitgifte van een oorspronkelijk kenteken.

TERUGKIJKEN OP DE
ALLERLAATSTE APK

schikbaar vanaf 2005 toen de restauratie klaar was en het slapend

voorzitter Bert de Boer nog een mondelinge toelichting. De nieu-

beeld blijft en waar nodig ondersteuning zal blijven

Redacteur Herman Steendam van FEHACtiviteiten

kenteken weer actief werd. In al die jaren zijn de auto’s nooit afge-

we bestuursleden Stefan Hulman (voorzitter) en Herman Sluiter

verlenen. Ook is dit voor Bert het startpunt om werk te

heeft ook zelf een paar oldtimers in de garage staan.

keurd, ook waren er nooit echte reparaties noodzakelijk. Hooguit

(erfgoed strategie) stelden zich ook persoonlijk nog voor. Bert Pronk

maken van het opzetten van een Raad van Advies voor

Zijn diamantblauwe VW tweeling uit de sixties was

een kleinigheid als het juist afstellen van een koplamp. Wel soms

(vicevoorzitter) werd herbenoemd. Tijdens de ALV werd Hans

de FEHAC.

vorige maand aan de beurt voor de allerlaatste APK.

een adviescode voor iets dat binnenkort aangepast moest worden:

Dijkhuis voorgesteld als het nieuwe commissielid personenauto’s.

de laatste keer een stofhoes voor een stuurkogel vernieuwen.

Hij zal als commissievoorzitter voortaan het aanspreekpunt voor

CONCLUSIE DIGITAAL VERGADEREN

personenauto’s zijn.

We zijn tot de conclusie gekomen dat digitaal ver-

APK NOG NET VOOR 1-1-2021
In Hermans garage staan twee diamantblauwe

HEEL LAAG KILOMETRAGE

vriendjes al sinds 1988 zij aan zij te wachten tot ze

Dan blijkt ook als je meer oldtimers hebt - je kan er tenslotte maar

NATIONAAL REGISTER MOBIEL ERFGOED NRME

voor de toekomst de ‘normale’ vergaderingen niet

af en toe naar buiten mogen om een stukje te rijden.

in ééntje tegelijk rijden - dat het aantal gereden kilometers per

De FEHAC zit voor de erfgoed wegvoertuigen in de Mobiele Collec-

kan vervangen. Alleen in noodsituaties, zoals deze

De Volkswagen 1600 TL, die vader Steendam nieuw

auto heel laag ligt. Ze staan 50 weken stil en rijden jaarlijks maar

tie Nederland, een samenwerkingsverband van vier mobiel erfgoed

coronapandemie, moet hiervan gebruik gemaakt wor-

kocht in 1968 met kenteken 09-47-FT, en de in 1985

twee weken. De FT reed tussen 2000 en 2010 13.520 km (jaarlijks

organisaties. De MCN heeft een register opgezet voor voertuigen in

den. Het persoonlijke contact op de vergaderingen is

aangeschafte identieke, aanvankelijk als donorau-

gemiddeld 1.352 km) en tussen 2010 en 2020 9360 km (jaarlijks ge-

de sectoren Lucht, Water, Rail en Weg. In aantallen is onze sector

een onmisbare factor die van groot belang is. Dat mis

to bedoelde fastback, met kenteken 10-97-JF uit

middeld 936 km). Absoluut dieptepunt voor de FT was het aantal

Weg verreweg de grootste. Voor dit register, het Nationaal Register

je toch bij digitaal vergaderen.

1969. Beide auto’s trekken vaak samen op, zo ook

kilometers tussen de APK van 2018 en 2020: slechts 228 km. Bij de

Mobiel Erfgoed NRME, hebben we nu speciaal in het bestuur Paul

JF een vergelijkbaar beeld: 930 km gemiddeld gereden de laatste 10

van Deelen die alles rond dit register als aandachtsgebied heeft. Er

FEHAC BESTUUR

jaar en 1.612 km in de laatste twee jaar. Maar dat krijg

is een nieuwe invoermodule ontwikkeld. Deze is nu in testfase. De

Het FEHAC bestuur bestaat per 21 oktober 2020 uit de

je als je ‘m uitleent voor een vakantietripje aan zoonlief.

invoerschermen werden getoond tijdens de vergadering. Het testen

volgende bestuursleden:

van de invoermodule zal binnenkort van start gaan.

Voorzitter: Stefan Hulman

gaderen een goede oplossing kan zijn, maar dat het

GEEN ZORGEN OM GENOEG ONDERHOUD

Public-Affairs: Bert Pronk

Niemand zal ontkennen da t ook voor 50-plussers onderhoud al-

BTW PROBLEMATIEK

Penningmeester: Theo Andriessen

tijd nodig is en blijft. Een oldtimer van meer dan 50 jaar oud is een

De vergadering werd geïnformeerd over het heffen van BTW waar-

Secretaris: Jannes Buiter

echte overlever en geen veel rijdend, vervuilend en af te raggen oud

toe verschillende clubs door de belastingdienst verplicht zijn. Dit

Duurzaamheid: Gerrit van Schagen

barrel. Een echt gekoesterd exemplaar mobiel erfgoed waar alleen

betekent dat ze periodiek aangifte moeten doen en dat over inkom-

Erfgoed strategie: Herman Sluiter

ethanolvrije benzine voor wordt getankt.

sten inclusief contributie BTW afgedragen moet worden. FEHAC

Erfgoed register: Paul van Deelen
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Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

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

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

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 automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te bieden
voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

