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Toen wij terugkwamen uit het Verenigd Koninkrijk van de trip 

naar de Goodwood Revival, waarover verderop in dit magazine 

een foto-impressie, kreeg ik een telefoontje. Of ik de volgende dag 

thuis was. Daar ik altijd vanuit huis werk, was dat geen probleem. 

De volgende dag stond de bekende rode BMW 1 serie van de 

Postcode loterij voor de deur. Uiteindelijk bleek dat er op een van 

onze loten een nieuwe BMW was gevallen! We hebben wel eens 

een reep chocola of een Rituals setje gewonnen, maar nu dus een 

nieuwe auto. Dinsdag gehoord, donderdag bij de dealer om de auto 

te bestellen. Sinds een paar weken zijn we dus eigenaar van een 

gloednieuwe tweede auto. 

Waar we tijdens het weekend in Engeland weer eens op de 

feiten werden gedrukt over de eenvoud van een klassieke auto, 

is het tegenwoordig meer een computer op wielen dan sec een 

vervoermiddel. Bij aflevering werd er maar liefst bijna 2 uur 

uitgetrokken om uit te leggen wat de auto allemaal kon. Ook 

zaken waarvan je je kunt afvragen of dit echt handig is of gewoon 

aanwezig is omdat het technisch gezien kan. Ik weet ook niet of ik 

alles kan waarderen. In de Porsche ben je zelf aan het rijden, zelf 

verantwoordelijk als je een keer te ver naar links of rechts rijdt, 

etc. Het houdt je scherp en je ervaart dat je echt deelneemt aan 

het verkeer. In een moderne auto is dat veel minder. Er worden 

beslissingen voor je genomen. En dat is niet altijd aan mij besteed. 

Goodwood revival was in één woord geweldig. Nog grootser en 

mooier dan een paar jaar geleden. Wat minder mooi was dat we 

op de weg terug naar Harwich om de ferry naar huis te pakken 

over een zeer donkere onverlichte weg moesten rijden. Nu weten 

we dat onze klassieke Porsches niet uitblinken in het verlichten 

van de weg voor je, maar dit keer was het binnenin de cockpit erg 

donker. Drie van vijf tellers waren niet verlicht en wat het wel deed, 

was erg lastig te zien. Tijd om daar wat aan te doen en een upgrade 

door te voeren. Hierover meer elders in dit clubmagazine en zeer 

binnenkort een mooi aanbod om deze upgrade zelf ook door te 

voeren bij je Porsche. Hou je mailbox in de gaten!

Verder hebben we de stemming over de leeftijdsverruiming en 

aanpassen statuten achter de rug. Mijn dank aan diegenen die 

hebben gestemd, hetzij online of tijdens de extra ALV’s. De notaris 

heeft onze statuten aangepast en deze gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel. We hebben inmiddels al de eerste leden met een 

jongere 911 dan 1978 als lid mogen verwelkomen. 

De evenementencommissie, enige leden en onder-

getekende zijn al weer druk bezig om ervoor te 

zorgen dat 2020 weer een mooi Porsche jaar wordt. 

Volgend jaar vind de tiende editie plaats van een van 

de mooiste klassieke auto evenementen ter wereld: 

Le Mans Classic. Het ziet er naar uit dat we met 27 

auto’s van onze club en 8 á 10 van de Porsche 928 

club zullen afreizen naar Le Mans. Dit wordt echt een 

feestje! Daarnaast zijn we bezig met een programma 

voor een trip naar Zweden. Dit zal een first worden 

voor de club. We moeten nog wat puntjes op de i 

zetten, maar ook dat zal wel goed komen. Ook zijn 

we bezig om te kijken of we weer naar de fabriek 

in Stuttgart kunnen en dat dan combineren met 

een mooie rit en wellicht een bezoek aan een van 

de mooiste autocollecties ter wereld, de Schlumpf 

Collectie in Mulhouse. We moeten nog horen van 

Porsche of we welkom zijn bij de fabriek, dus dit is 

nog niet zeker. Maar één ding staat vast, we hoeven 

ons volgend jaar niet te vervelen.

Ik wens iedereen mooie feestdagen en een goede 

afsluiting van 2019. Ik hoop velen van jullie te zien 

op de nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2020. Tot 

dan!

Hessel Roukema

Voorzitter

Het ultieme clubhuis.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911. 
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.

Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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VAN DE VOORZITTER

SINDS KORT HEBBEN WE THUIS ’N TWEEDE DUITSER IN HET WAGEN-
PARK. NEE, GEEN TWEEDE PORSCHE, MAAR EEN NIEUWE BMW 1 SERIE. 
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Het is ’t weekend na Sinterklaas als ik de laatste hand 

leg aan de kopij voor deze “Final Edition” van dit 

decennium, de “jaren 10” van de 21e eeuw. Dat klinkt 

mogelijk wat aangezet, maar de donkere december maand 

zet me zo af en toe aan tot overpeinzingen. Over een paar 

weken is het 2020 en dan besef je dat de tijd niet bepaald 

stil staat. 

Het was in mijn geboortejaar 1963 dat Porsche op 12 

september op de Internationale Automobilausstellung 

(IAA) in Frankfurt haar préproductiemodel van de 901 aan 

het toestromende publiek voorstelde. De auto was feitelijk 

nog maar half uitontwikkeld en beschikte nog niet over een 

werkende motor. De productie en uitlevering startten dan ook 

pas een jaar later. Hoe dan ook, dat moment van introductie 

ligt inmiddels ruim 56 jaar achter ons. Op de dag af 10 jaar 

later introduceerde Porsche op 12 september 1973 op de 

IAA in Frankfurt met trots haar geheel gemoderniseerde 911 

G-model aan de pers en een dag later aan het publiek. De 

auto van mijn jeugd. Motto van de IAA in 1973 was “Mit 

dem Auto in die Zukunft” en de nagelnieuwe G-modellen 

stonden op de Porsche stand zij aan zij met het prototype 

van de Porsche 911 Turbo en het studiemodel FLA. 

Met deze “Forschungsprojekt Langzeit-Auto” verbeelde 

Porsche haar trend zettende visie op een toekomstbestendig 

autoconcept met lange levensduur, onder meer qua 

materiaaltoepassingen, corrosiebestendigheid en – toen 

al – sterk gereduceerde emissie van schadelijke stoffen 

naar het milieu. Voetnoot: behalve de 911 Turbo en FLA 

waren alle modellen op de Porsche stand in onderling licht 

verschillende metallic roze en lila “sonderfarben” gespoten! 

Kom daar nu – ruim 46 jaar later – maar eens om! Zo’n 

zestien jaar verder op de tijdlijn rolt het laatste G-model 

in Zuffenhausen van de lopende band. Vanaf modeljaar 

1989 werd het stokje overgenomen door de 964, in eerste 

instantie in de vorm van de vierwielaangedreven Porsche 

911 Carrera 4. Een auto die er vooral ónder de taillelijn een 

stuk moderner uitzag (en was). Tot slot was 1999 het jaar 

dat uw redacteur – webmaster onder lidnummer 429 werd 

ingeschreven bij deze mooie club. Dat moment ligt daarmee 

ook al weer 20 jaar achter ons.

Mede aanleiding voor deze nog al uitgebreide inleiding 

is vanzelfsprekend ‘t feit dat we vanaf nu alle F- en 

G-modellen van harte welkom heten bij de club. Tijdens 

de onlangs gehouden ingelaste ALV’s bleek dat niet álle 

zittende leden daar zo over denken, maar een zeer ruime 

meerderheid gelukkig wel. Hopelijk trekt deze verdere 

verruiming van de leeftijdsgrens ook jongere liefhebbers 

aan, nodig voor ons voortbestaan op langere termijn. Over 

een cultuurverandering of zelfs -omslag ten gevolge van de 

verruiming maak ik me geen zorgen. Daarvoor bestaan we al 

te lang en zijn we een te hechte familie. Naar mijn idee wel 

een familie die met haar tijd moet meegaan, gelijk Porsche 

dat deed in 1973 en 1989. Met ons bestaansrecht onwrikbaar 

verankerd in het verleden, ons actief en dynamisch clubleven 

in het hier en nu en de mooie toekomst die voor ons ligt.

Goed, over tot de orde van de dag. In de rubriek “Even 

voorstellen” stelt clublid Gerwin Zandman zichzelf en zijn 

zeldzame “Emerald Green” Porsche 912E uit 1976 aan u 

voor. De 912E is maar één modeljaar door Porsche op de 

markt gebracht en dan uitsluitend in Noord Amerika. Hoe 

dat precies zat, leest u verderop. Clublid Joris Schweitzer 

ging er afgelopen weken maar weer ‘ns goed voor zitten en 

produceerde opnieuw een meesterlijke Resto-strip, deze 

keer over de revisie van de gietijzeren “022” Bosch verdeler 

die tot 1967 in de Porsche 356 en 912 modellen werd 

toegepast. Aan het eindresultaat kunt u zien dat Joris niet 

alleen de kunst van het strip ”tekenen” verstaat, maar ook 

de kunst van ’t restaureren. Klasse! Vaste columnist Hakse 

Straatsma berichtte me kort voor de inleverdatum zelf nog 

niet tevreden te zijn met zijn artikel-in-aanbouw voor deze 

editie en gaf aan hier toch liever wat meer tijd voor te nemen. 

Dat belooft wat voor clubmagazine 2020-01.

Van de zeer geslaagde reis naar het Goodwood Revival festival 

onder leiding van onze clubvoorzitter en de door Patrick en 

Lonneke De Wit georganiseerde Herfstrit zijn fotoverslagen 

opgenomen. Op de clubwebsite vindt u nog veel meer 

foto’s van deze (en andere) evenementen. Jan Broekhuizen 

schreef een stukje over de Cars & Coffee bijeenkomst 

bij Lusso Classics in Hilversum en Wim Reininga deed 

uitgebreid verslag van de leerzame en gezellige technische 

dag bij BCCP in Gramsbergen, alwaar zijn 911 uiteindelijk 

op de rollenbank belandde. Wim keerde met heel veel 

kennis huiswaarts, inclusief een boodschappenlijst om de 

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

loopeigenschappen van zijn zescilinder boxermotor naar 

een hoger plan te tillen. Een mooie winterklus.

Uw immer actieve clubvoorzitter schreef een interessant 

artikel over het opwaarderen van de dashboardverlichting 

in onze auto’s. Dat krijgt nog een vervolg in de vorm van 

een clubactie, waarover later meer. Onze technische 

commissieleden Albert Vos, Peter Broerse en Jan van Laar 

schreven een tijdje geleden een artikel over (bio)ethanol in 

moderne brandstoffen en de schadelijke gevolgen daarvan 

voor onze auto’s. Met het oog op winterstalling wordt dat in 

deze editie geplaatst. Doe er uw voordeel mee. Van Porsche 

Nederland nam ik een artikel over wat werd gepubliceerd 

naar aanleiding van de tachtigste respectievelijk negentigste 

verjaardagen van Porsche coryfeeën Norbert Singer en Hans 

Mezger. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat dit 

krasse duo van grote betekenis is geweest voor de autosport 

successen en daarmee in feite de gehele levensloop van ons 

geliefde automerk. Verder sta ik stil bij het recente overlijden 

van Ben Pon Jr. naar aanleiding van een aantal publicaties 

hierover in diverse media. Tot slot zijn daar de update van de 

evenementenkalender, de boekbespreking, de nieuwe leden 

en het FEHAC nieuws. Met wat goede wil valt deze uitgave 

van uw clubmagazine rond de Kerstdagen bij u op de mat. 

Ik wens u veel leesplezier toe, fijne feestdagen en alvast een 

goede jaarwisseling. 

Tot ziens in 2020! 

Marc Bezem 

redacteur – webmaster
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Goodwood Revival. In 2014 bezocht ik het Goodwood 

Festival of Speed. Over dit evenement was ik destijds al 

super enthousiast maar de half september bezochte Revival 

heeft echt alle verwachtingen overtroffen! Zoveel mensen met 

tot in detail uitgezochte kleding. Wat een indrukken hebben 

we daar opgedaan, zoveel te zien. Elders in dit clubmagazine 

een fotoverslag van dit schitterende evenement.

Lusso Classics in Hilversum. Op 28 september hielden we een 

Cars & Coffee bijeenkomst bij Lusso Classics in Hilversum. De 

super enthousiaste en gezellige Roderick Eijsbouts ontving en 

leidde ons rond in zijn verrassend grote bedrijf.

Herfstrit. Zondag 13 oktober verreden we met een grote 

groep leden de Herfstrit. Deze rit heb ik samen met 

Lonneke (mijn vrouw) in elkaar gezet. Als voorzitter van 

de evenementencommissie beslist ‘ns goed om dat zelf 

ook een keer te doen. Een aantal weekenden hebben we 

samen besteed aan uitzetten, voorrijden, leuke tussenstops 

bedenken en het uitwerken hiervan in een mooi roadbook. 

Het mooie herfstweer speelde ons op de dag zelf in de kaart 

wat heeft geresulteerd in een aantal prachtige foto’s in het 

bos en op de dijk bij Nijmegen. Het is dan ook zeker de 

moeite waard deze te bekijken op onze clubwebsite. 

Technische dag. Op 2 november zijn we afgereisd naar 

Gramsbergen, waar carburateur revisiebedrijf BCCP van 

Hans ten Broeke en Wineke Hommesis gevestigd. Voor 

bijna alle aanwezige leden een behoorlijke reis maar ook 

nu hadden we weer een flinke opkomst. Een interessant 

onderwerp waarover we heel veel informatie hebben 

gekregen. Foto’s en verslagen van voornoemde en andere 

evenementen staan trouwens meestal al binnen één of 

enkele dagen online. Iets waar ik Marc Bezem (redactie/

website) zeker een compliment voor wil geven!! 

Tot zover de activiteiten voor 2019. De agenda voor 2020 is 

ook al grotendeels klaar en vindt u zowel online als elders in 

dit clubmagazine.

Groepsapp

Tijdens de Goodwood Revival merkte ik dat er behoefte is, 

om tijdens clubevenementen foto’s, locaties en dergelijke 

op een makkelijke manier met elkaar te kunnen delen. In 

het geval van de Revival stel je jezelf op donderdagavond 

bij de McDonalds even kort voor aan 40 tot 50 personen. 

Het is dan vervolgens lastig om alle namen te onthouden, 

iets waar iedereen denk ik wel moeite mee 

heeft. Zo ontstond er tijdens dit evenement 

een Whatsapp groep waarin veel mooie 

fotomomenten werden gedeeld. Daarom 

hebben we als bestuur besloten om dit voor 

meerdaagse ritten voortaan in te voeren. Het 

is uiteraard aan een iedere deelnemer zelf om 

hieraan wel of niet deel te nemen.

Roadbooks on line

Tot slot rees tijdens de Revival de vraag om de 

roadbooks van verreden clubritten voortaan 

op de clubwebsite te publiceren. Zodoende is 

’t mogelijk de Paasrit of Herfstrit op een ander 

moment (nog) eens te rijden. Ook hierin hebben 

we gelijk actie ondernomen; de eerste ritten 

staan inmiddels online! Je vind ze onder het 

kopje “Foto’s en Evenementen”. Als jullie zelf 

nog roadbooks van eerder verreden club rit 

hebben liggen, ontvangen we die graag!!

Mede namens m’n collega commissielid Dennis 

Gronert heel fijne dagen gewenst.

Patrick de Wit

HET CLUBJAAR ZIT ER BIJNA OP. EEN JAAR BOMVOL ACTIVITEITEN 
WAAR IK BIJ HET LAATSTE DEEL HIERVAN GRAAG NOG EVEN STIL STA.

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

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

PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
06 - 54 681 475 
penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCH ADVISEUR  
Albert Vos 
046 - 474 10 63 
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

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.

COLOFON8
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Naam: Gerwin Zandman

Woonplaats: Den Haag

Leeftijd: 52 jaar

Burgerlijke staat:  Samenwonend  
met Karin Kemper

Werk:  Civieltechnisch projectleider 

Hobby:  Regelmatigheidsrally’s, wielrennen, 
wintersport, saxofoon spelen, zeilen, 
kunst

Auto’s:  Porsche 912E uit 1976 in de 
bijzondere kleur Emerald Green. 
Klassiek rijden doe sinds 1991 in een 
Volvo Amazon uit 1964

11EVEN VOORSTELLEN: GERWIN ZANDMAN

EVEN VOORSTELLEN

GERWIN ZANDMAN
Tijdens de Historische Grand Prix Zandvoort in 2018 sprak ik Hessel 

die daar namens de vereniging aanwezig was. Hij vertelde dat er een 

plek vrij was gekomen voor het evenement Le Mans Classic. Die kans 

liet ik niet voorbij gaan en ben direct lid geworden en heb daarvoor 

ingeschreven. Daarna werd ik verrast door de perfecte organisatie van 

de evenementen en de gezellige sfeer onderling. 

Het rijden in een klassieke auto doe ik al vanaf 1991 toen ik ervoor 

koos een donkergrijze Volvo Amazon uit 1964 aan te schaffen. De 

eerste jaren reed ik er dagelijks mee naar het werk maar nu 28 jaar 

later, na een ingrijpende opknapbeurt wordt de Amazon gekoesterd.  

Zeker 10 van mijn vrienden en familieleden zijn deze auto getrouwd 

en het bijzondere is dat ze allemaal nog bij elkaar zijn. 

Tijdens een rondrijd in het westen van de USA in 2010 reden we in 

Californië door kustplaats Monterey.  We hadden gepland om daar 

die dag walvissen te gaan kijken maar het weer werkte niet mee en 

we besloten om er een dag langer te blijven. Tijdens een rondrit door 

Monterey zag ik in mijn ooghoek een dealer van oldtimers genaamd 

Dodi Carsales (zie: Chasing Classic Cars). Dodi bleek een goede 

motorblok met het plan deze op te voeren naar circa 150 PK. Het 

idee daarachter is het vermogen van een 911 te benaderen en de 

wegligging van de 912 te behouden. Maar het belangrijkste is dat ik 

blijf rijden. Le Mans Classic 2020 staat daarom alweer in de agenda!

 

Over de Porsche 912E

De Porsche 912 E is bijzonder omdat Porsche na in 1969 te zijn 

gestopt de productie van de oorspronkelijke 912, in 1976 terugkwam 

op dat besluit. Dat was een noodgreep, want als gevolg van de 

oliecrisis in de eerste helft van de jaren ’70 was de verkoop van 

de relatief dure en dorstige Porsche 911 modellen ingezakt. De 

Porsche 914 – de opvolger van de toenmalige Porsche 912 – was 

al uit productie genomen en de beoogde vervanger van de 914, de 

viercilinder Porsche 924, was nog niet klaar. Daarop heeft Porsche 

heeft besloten om uitsluitend voor de Noord Amerikaanse markt, 

nog één laatste serie 912 modellen te produceren. 

Als basis werd de Porsche 911S gebruikt, maar dan met als 

krachtbron de viercilinder motor uit de Porsche 914. Deze motor 

is een doorontwikkelde viercilinder tweeliter motor uit de laatste 

914, voorzien van de nodige aanpassingen waaronder een Bosch 

injectiesysteem. Vandaar de “E” van “Einspritzung” in de typenaam. 

Dit alles had als resultaat een gezonde 90 pk motorvermogen en 

een geweldig stuurgedrag. Dit laatste vanwege de veel lichtere 

viercilindermotor achterin ten opzichte van de zescilinder Porsche 

911, die daardoor veel staartlastiger was.

Veel van de onderdelen van de auto zijn gelijk aan die van de 911 uit 

1975 maar het injectiesysteem, de warmtewisselaars en de uitlaat 

zijn speciaal voor dit type  gemaakt. Ze zijn niet meer nieuw leverbaar 

en gebruikt bijna niet te vinden. In totaal zijn er 2.099 stuks Porsche 

912E modellen geproduceerd, uitsluitend voor de Noord Amerikaanse 

markt. Daarvan zijn er 500 af-fabriek geleverd met een schuifdak. 

De kleur van mijn auto is Y8Y8 Emerald Green. Daarvan bestaat er 

voor zover ik kan nagaan nog eentje. Op het officiële 912E register 

in de Verenigde Staten staat het aantal in deze kleur uitgevoerde 

auto’s zelfs nog steeds op nul. Grappig is dat ik een keer op 

straat werd aangesproken door een man die aangaf dat mijn auto 

milieuvervuilend is. Ik antwoorde assertief “Mijnheer, het is een 

groene auto”.

Gerwin Zandman

verkoper want toen ik mijn interesse toonde de voor 

de 912 E liep hij naar binnen, pakte hij de sleutels, 

drukte $10 in mijn hand voor wat benzine en zij “Have 

a ride”. Na een proefrit  was de koop snel gesloten 

met de afspraak dat Dodi ook de verscheping naar 

Nederland zou verzorgen. Een 100% impuls aankoop 

was daarmee feit. 

Na het importeren in Nederland volgde de keuring bij 

de RDW. De 912 E bleek in behoorlijk goede staat te 

zijn. Na wat werk aan de remmen en het aanpassen 

van de verlichting werd hij goedgekeurd. 

De laatste jaren is er veel gesleuteld aan de auto. 

De gehele ophanging is verbeterd door onder meer 

Bilstein B6 shockdempers en turbo stuurstangen te 

monteren. Het komende voorjaar wil ik de auto laten 

spuiten en de Fuchs velgen laten restaureren (tips 

daarvoor zijn welkom). Verder kan het interieur nog 

wel wat aandacht krijgen. Ik heb ook nog een tweede 
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ARJEN COMPIER  ARJEN.COM@HOTMAIL.COM

JEFFREY POUW  JEFFREY@HERMADIX.NL 

LEX COX   AJCOX47@GMAIL.COM

BERT VAN DEN BERG BERTVANDENBERGJA@ZIGGO.NL

BART VAN IERSCHOT BART.VANIERSCHOT@ICLOUD.COM

JAAP BRUGMANS  J.W.BRUGMANS@GMAIL.COM

849.19

850.19 

851.19

852.19

853.19

A138.19

Nieuwe leden

Aspirant leden
TE KOOP AANGEBODENTE KOOP AANGEBODEN

PORSCHE CARRERA 3.2 (1986)

meer informatie: pietervangelder@upcmail.nl

Porsche 911 Carrera 3.2 coupé uit 1986.
Nederlandse auto.
Preussisch Blau Metalic.
Kilometerstand 260.000.
Open dak.
100% Matching numbers met G50 bak.

Geweldige auto waar niets aan mankeert, 
heeft vanaf 2004 niet veel meer gereden.
Rekeningen en onderhoudsboekje aanwezig.

Prijs € 43.500,-

TE
KOOP

NIEUWE / ASPIRANT LEDEN



Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl

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

trAining en
opleiding 

 Middelbare Veiligheidskunde

 Hogere Veiligheidskunde

 CE-markering en VCA Opleiding

 Interne auditting

 Voedselveiligheid

 Arbo en milieu coördinator

 Energielabels EPA

s

mAnAgement-
ondersteuning

 Tevredenheidsonderzoek

 Ongevallenonderzoek

 Vergunningenbeheer

 Beleidsontwikkeling

 Cultuur en gedrag

 Procesoptimalisatie

 Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

,

certificerings-
begeleiding 

 Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

 ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

 Voedselveiligheid

 Procesborging

 Energie Prestatie Advies (EPA)

 MVO en prestatieladder

 CO2 footprint 

 Medische productveiligheid

.

EEN FOTO IS 
VOLDOENDE

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

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

 

CLUBEVENEMENTEN

Nieuwjaarsreceptie
Jaarvergadering
Technische dag
Technische inspectie 
Paasrit
Cars & Coffee 
Zweden rit
Le Mans Classic
Schloss Dyck (optioneel)
Fabrieksbezoek Stuttgart
Cars & Coffee 
Herfstrit
Technische dag
 

EXTERNE EVENEMENTEN

Interclassics
Capital Cars & Classics
Porsche Collectors Day
Techno Classica
Mille Miglia
Porsche Parade Europe
SPA Classic
Oldtimer Grand Prix

DATUM

zondag 19 januari
zondag 15 maart
zaterdag 28 maart
zaterdag 9 en optioneel 
zondag 10 mei
maandag 13 april
april of mei 
20 t/m 26 mei
3 t/m 6 juli 
31 juli t/m 2 augustus
september
september
oktober
november
 
 

17 t/m 19 januari
7 en 8 maart
22 maart 2019
25 t/m 29 maart
13 t/m 16 mei
25 t/m 28 juni
22 t/m 24 mei
7 t/m 9 augustus

PLAATS

Bavaria Lieshout
volgt
volgt
Mijdrecht
Noord Holland 
volgt 
Zweden 
Le Mans 
Jüchen
Stuttgart
volgt 
volgt
volgt 
 
 

Maastricht
Amsterdam
PCCG Gelderland
Essen
Brescia-Rome-Brescia
Zwitserland
Spa
Nürburgring

LAND

NL
NL
NL
NL
NL
NL
Z
F
D
D
NL
NL
NL

NL
NL
NL
D
It
S
B
D

EVENEMENTENKALENDER 2020

NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!
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GOODWOOD REVIVAL
FOTO IMPRESSIE VAN DE GOODWOOD REVIVAL DIE 

HALF SEPTEMBER JL. IN CLUBVERBAND WERD BEZOCHT.

17GOODWOOD REVIVAL
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JA, DUS “GEWOON” AUTO’S EN KOFFIE DENK JE DAN. ENIGE WEKEN 
GELEDEN ONTVINGEN WE EEN UITNODIGING VAN DE  EVENEMENTEN- 
COMMISSIE VOOR EEN BEDRIJFSBEZOEK BIJ LUSSO CLASSICS IN
HILVERSUM OP 28 SEPTEMBER. ONDER DE TITEL CARS & COFFEE 
WAREN DE LEDEN VAN ONZE CLUB UITGENODIGD VOOR EEN 
BEZOEK AAN DIT RESTAURATIEBEDRIJF IN HILVERSUM.

CARS & COFFEE BIJ LUSSO CLASSICS HILVERSUM CARS & COFFEE BIJ LUSSO CLASSICS HILVERSUM

G elijk in de agenda gezet en de zaterdag 

vrijgemaakt voor de rit naar Hilversum. Nog 

even twijfel vanwege het slechte weer om de Porsche 

in de garage te laten staan, maar tussen de buien door 

toch maar de blauwe rakker gepakt. Aangekomen 

om 11:00 uur stond de koffie klaar en kregen we een 

rondleiding door het mooie bedrijf van Roderick en zijn 

medewerkers. Bijna alles doen ze om je oldtimer weer 

als nieuw op de weg te zetten. Prachtige exemplaren 

stonden tentoongesteld waaronder een geweldige 

Jaguar waarmee in 2017 een eerste prijs was behaald 

op het Concours d’Elegance op ’t Loo.

De werkzaamheden van Lusso Classics bestaan uit 

carrosserie, bekleding, onderhoud, volledige ombouw 

etc. Teveel om op te noemen. En dit alles is een mooie 

ambiance met – wat mij opviel – overwegend jonge 

medewerkers die enthousiast over hun werk konden 

vertellen. 

Ook was het weer leuk om verschillende clubleden te 

ontmoeten en het moet gezegd, toch hadden zo’n twintig 

leden de moeite genomen om naar Hilversum te komen. 

Volgende keer hopelijk nog wat meer belangstellenden. 

Na nog even wat nagebabbeld te hebben met elkaar 

en een “tot ziens” op de Herfstrit ben ik weer naar 

Enkhuizen gereden. Was als altijd toch weer de moeite 

waard. Met dank aan de mensen van Lusso Classics!

Hartelijke groet en graag tot ziens op de Herfstrit op 

13 oktober as.

 

Jan Broekhuizen

CARS & COFFEE BIJ LUSSO 
CLASSICS HILVERSUM
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Oude clubmagazines jaargangen 1 t/m 8

E en oud-clublid biedt een kleurrijke stapel oude clubmagazines aan uit de jaargangen 1 tot en met 8, dus 

grofweg de periode vanaf de oprichting in 1993 tot en met 2000. Voor de liefhebber die meer wil meer weten uit 

de beginjaren van onze club. De magazines worden hier ter redactie bewaard en kunnen worden opgehaald of worden 

opgestuurd.

Inlichtingen bij de redacteur – webmaster. Eindelijk had ik weer eens tijd om aan een leuk 

clubevenement  deel te nemen.  Zo vertrok ik op 

zaterdagmorgen 2 november jl. rond kwart voor negen 

richting BCCP in Gramsbergen met mijn 911 2.4T coupe uit 

juni 1973. Alhoewel het slechts een waterig zonnetje was, 

keek ik er toch vaak recht tegenin en dat was wel even goed 

opletten geblazen vanwege de reflectie daarvan op de natte 

wegen.  Maar de 911 pruttelde er lekker op los en rond half 

tien was ik ter plekke. 

BCCP (oorspronkelijk geheten Britisch Classic Car Parts) 

is het bedrijf van Hans ten Broeke en Wineke Hommes en 

zij timmeren al sinds 1987 aan de weg met dit bedrijf dat 

zich gespecialiseerd heeft in carburateurs en (elektronische) 

ontstekingen en alles wat daarmee te maken heeft. 

Voor meer informatie kan men terecht op hun website 

www.bccp.nl.

Nadat we allemaal (meer dan 30 deelnemers!) van koffie/

thee en koek waren voorzien en vervolgens de extra ALV 

werd gehouden (clubbestuur: proficiat met goedkeuring van 

alle voorstellen) ging het programma van start.

Hans legde op smakelijke wijze uit wat er allemaal te doen 

is of kan zijn met de diverse carburateurs (Stromberg, 

SU, Zenith, etc.) en waar je vooral op moet letten. Met 

name de basis moet op orde zijn en dan hebben we het 

over de slijtagedelen zoals de kleppen en assen en de 

sproeierbezetting. Als dat niet op orde is hoef je ook niet te 

beginnen over het “even afstellen van de carburateurs” en 

Hans zal zich daar ook zeker niet voor lenen. 

Met Hans zijn achtergrond in de motorrace en 

autoracewereld en zijn eerdere werk bij Texas Instruments 

zag je de liefde voor het vak er vanaf spatten. In dat kader 

haalde hij Jamathi aan, het kleine Nederlands raceteam 

van Jan Thiel en Martin Mijwaart dat eind jaren ’60 - begin 

jaren ’70 grote successen behaalde met zelfgebouwde 

racemotoren. Jamathi haalde in die jaren in de 50cc klasse 

negen GP overwinningen, waaronder de TT van Assen in 

1968 met rijder Paul Lodewijkx. Jamathi produceerde ook 

bromfietsen voor op de weg maar toen het doek halverwege 

de jaren ’70 viel, deed vooral de geniale Jan Thiel voor grote 

Italiaanse en Spaanse raceteams als Bultaco, Garelli en 

TECHNISCHE DAG BCCP
“We koken allemaal met water”

TECHNISCHE DAG BCCP
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Aprilia jarenlang het ontwerp- en ontwikkelingswerk. Mede 

daardoor hebben grote namen als Angel Nieto, Valentino 

Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi en Jorge Lorenzo talloze 

overwinningen en (wereld)kampioenschappen behaald. 

Nu nog wordt de in Thailand woonachtige Jan Thiel in het 

racewereldje bijna verafgood en zijn er racetoppers die 

bijna smeken om inbreng van Nederlandse specialisten. 

Waarin het kleine Nederland groot kan zijn, blijkt maar 

eens weer.

Aan de hand van een concreet object liet Hans zien hoe 

je een te reviseren carburateur reinigt (parelglas stralen 

en reinigen in een trommel met ijzerdeeltjes en een 

wateremulsie) en hoe je daarna de teflon lagers er dan 

correct in plaatst. 

Er ontspon zich daarna een discussie over brandstof, E5/

E10 u weet het wel. Conclusie was dat alleen de betere 

brandstoffen (bijvoorbeeld Shell V-Power en BP Ultimate) 

gebruikt moeten worden.  Ook deed Hans hier de uitspraak 

“wij koken allemaal met water” oftewel we werken 

allemaal met dezelfde brandstof. Hij liet voorbeelden 

zijn van objecten die er door mindere brandstof en /of 

vocht niet beter op waren geworden en gaf ook nog de 

tip bij slangklemmen van de klassieke vorm geen versie 

kleiner dan 18mm te gebruiken. Een andere tip was om de 

brandstofslangen regelmatig te controleren en eigenlijk ook 

om ze om de ca. 5 jaar te vervangen.

Voor het correct plaatsen van een vleugel op een as had 

Hans wederom een eigen apparaat ontwikkeld waarmee 

je de vleugel weer op precies dezelfde wijze als op het 

origineel kon positioneren. Nut en noodzaak waren na de 

voortreffelijke uitleg van Hans helemaal helder.

Tussendoor kwamen ook autoverzekeringen aan de orde in 

gesprekken tussen de leden van de club. Het gekke is dat 

er kennelijk nogal verschillende eisen aan alarmklasse en 

track & trace apparatuur worden gesteld. Ook voor gewone 

auto’s van boven de € 50.000, - worden klaarblijkelijk nogal 

uiteenlopende eisen gesteld. Zo pik je ook weer andere 

dingen op tijden een clubevenement.

Na de voortreffelijke lunch gingen we richting de testbank. 

Na wat overleg werd besloten mijn 911 op de Dynojet rollen 

testbank te plaatsen en ik mocht daarbij zelf in de auto 

plaatsnemen naast Hans. Ik moet zeggen dat Hans samen 

met Wineke dit alles zeer gedegen voorbereidde om te 

zorgen dat e.e.a. veilig en verantwoord plaats kon vinden. 

Overigens is de testbank bij Hans en Wineke een van de 
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weinige exemplaren met een rol van de omvang (diameter 

1.500 mm) zoals die hier onder ligt.

De test zelf liet mij diverse dingen zien (vermogen, CO 

waarde, veel te hoge HC waarde, onregelmatigheden in de 

ontsteking en nog veel meer). Bij mijn 911 is er duidelijk iets 

aan de hand met de ontsteking en ik overweeg nu dan ook 

over te stappen naar een elektronische ontsteking. Hans 

zei ook regelmatig: “Over puntjes gaan we het niet meer 

hebben jongens”.

Het meemaken van de verschillende runs (eerst trapsgewijs, 

daarna langer op toeren in de derde en daarna hetzelfde in 

de vierde versnelling) waren voor mij een belevenis op zich. 

Het voelt heel vreemd je eigen auto ter plekke naar 6000 

toeren en 160km/uur te zien gaan terwijl je stil staat. En 

ondertussen legt Hans continu uit wat hij hoort en voelt.

Omdat mijn 911 is voorzien van een HKZ unit werd er 

gewisseld naar een 912 waarbij Hans meer metingen op 

het gebied van de ontsteking  uit kon voeren. Hierbij bleek 

onder andere dat de impact van te weinig accu spanning en 

bougie kabels van mindere kwaliteit meer invloed hebben 

op de ontsteking dan je zou verwachten. Voetnoot van de 

grote meester Hans ten Broeke himself hierbij: 

“Ondanks dat er een prima contactpuntloze 123 verdeler 

gemonteerd is, was het uiteindelijke vonkbeeld niet wat 

het moet zijn. Brandtijd van de vonk namelijk veel te kort; 

0.8 tot 0.9 milliseconde (msec). Ook hier weer “Hij staat 

op tijd en vonkt, dus..” is bijna nooit goed genoeg. Zoals ik 

vertelde, is de tijd dat de bougie vonkt van cruciaal belang 

voor een betrouwbaar in gang zetten van de verbranding. De 

kabels hebben door veroudering een veel te hoge weerstand 

van ongeveer 10 Kilo-ohm (KΩ). Nieuwe kabels met minder 

dan 3 KΩ weerstand brengen de brandtijd al naar 1.2 m sec,  

een heel stuk beter. Een nieuwe standaard Bosch bobine 

brengt het totaal weer naar wat je wilt zien, namelijk 1.6 

msec. Dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van de 

oorspronkelijke meting. Ik kan niet anders zeggen: allemaal 

zeer leerzaam.

Al met al wederom een geslaagd evenement van onze mooie 

club en een groot woord van dank naar Hans en Wineke 

voor de voortreffelijke ontvangst en tekst en uitleg. Ik weet 

zeker dat ik binnenkort een afspraak met hen heb voor die 

elektronische ontsteking. Dank ook aan de commissie voor 

de organisatie.

Wim Reininga

- lid 374 - Stadskanaal
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D e ontvangst van de 26 deelnemende equipes was in het Veerhuis 

in Opheusden, waar goede koffie, lekkere thee en gebak werden 

geserveerd. Aansluitend volgde een korte ingelaste ALV waarin over 

een aantal zaken werd gestemd, waaronder de leeftijdsverruiming 

tot en met de zogenaamde “G” modellen. Ondanks de ruime 

meerderheid was een tweede stemronde nodig, die naderhand tijdens 

de technische dag op 2 november as. plaats vond.

De schitterende rit voerde het gezelschap de rest van de dag langs 

plaatsjes als Randwijk, Zetten, Oosterhout, Ooij, Berg en Dal, 

Molenhoek, Grave en Ravenstein en eindigde in het Metropole 

Automuseum in Druten. Daar werden de deelnemers verrast door 

een schitterende verzameling old- en youngtimers en moderne 

(super)auto’s en werd de dag afgesloten met een aansluitend buffet.

Het routeboek van deze Herfstrit kan vanaf de clubwebsite worden 

gedownload.

Veel dank aan de organisatoren Partrick en Lonneke de Wit voor 

deze gezellige en goed georganiseerde dag!

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

Foto impressie van de op 13 oktober jl. verreden Herfstrit, die door Patrick 
en Lonneke de Wit was uitgezet in het bos- en rivierenrijke gebied tussen 
Gelderland en Noord-Brabant. 

HERFSTRIT 



Het bestuur wenst u
prettige feestdagen

en een gelukkig 2020!



RESTOSTRIPRESTOSTRIP 2928

De Bosch 0 231 129 022 
gietijzeren verdeler 
werd gebruikt op de 
356 C, SC en de 
Porsche 912 tot en 
met ’67. Een jaar later  
werd de 022 
opgevolgd door de 
aluminium 031 
verdeler. In ’68-’69 
werd de 031 vervangen 
door de 061.
In deze strip wordt 
aandacht besteed aan 
een 022-verdeler die 
betere tijden heeft 
gekend. Deze vroege 
verdelers kunnen erg 
betrouwbaar zijn, mits 
deze goed worden 
onderhouden. Vaak 
wordt smering 
vergeten waardoor 
een verdeler niet 
meer goed zijn 
vervroegingswerk kan 
uitvoeren. Na een 
beetje revisiewerk 
zijn ze vaak zo goed 
als nieuw :).

 912 Resto Strip™

 Zo te zien heeft deze al een tijdje geen      
vonken meer verdeeld…

Roest en vuil 
kan verwijderd 

worden van 
onderdelen met 
een combinatie 
van ontvetter 

en scotchbrite. 
schroefjes en 
klemmetjes 

gaan langs de 
staalborstel 
om deze weer 
mooi blank te 
maken. Het huis 
van de verdeler 

heb ik 
ingespannen op 
de draaibank om 
gemakkelijk vuil 

en roest eraf 
te kunnen 

schuren. Grof 
schuurpapier 
kan gebruikt 
worden om 
roest te 

verwijderen. 
Fijn 

schuurpapier 
geeft  

vervolgens een 
licht gepolijst 

oppervlak.

Bosch 022 Zündverteiler, keep it original!                     Joris Schweitzer

Het klemmetje voor de condensator en de schroefjes die aan de 
buitenkant van de verdeler zichtbaar zijn, horen blank verzinkt te 

zijn. het is alleen niet haalbaar (volume) om dit te laten doen voor 
een paar enkele schroefjes. Deze worden in dit geval blank 
gelaten. De gewichtjes en de rest van het binnenwerk waren 

origineel blank staal en zullen ook blank blijven. Deze worden 
beschermd door de olie die hier constant aanwezig is voor de 

smering van de as en het vervroegingsmechanisme. 

Demontage begint met het verwijderen van de contactpunten en het binnenwerk 
van de verdeler. Vervolgens kan de borgpen onder aan de verdeleras verwijderd 

worden zodat de as samen met het vervroegingsmechanisme eruit schuift.

Onder in het verdelerhuis zitten twee bussen waar de 
verdeleras in draait. Tussen deze bussen zit een holle 
ruimte waar een stuk opgerold vilt olie vasthoudt en 

deze langzaam afgeeft aan de verdeleras voor de 
smering. Dit vilt is na 50 jaar wel vies en begint een 
beetje te desintegreren. Nieuw vilt van 1,5 mm dikte 
wordt op maat geknipt, opgerold en onderin het huis 

geschoven. Vervolgens kan het viltje ingeolied worden 
met een paar druppels 20w50. dat zit de komende 50 

jaar weer gesmeerd ;).

De achtergrond van het typeplaatje hoort zwart te zijn. 
het plaatje zit met buisvormige klinknagels aan het huis 

bevestigd. Hierover straks meer…

Bij het terugopbouwen van het vervroegingsmechanisme is het belangrijk om alles goed in te oliën (motorolie 
20w50). De pertinax glijplaat zorgt ervoor dat de vervroegingsgewichten makkelijk naar buiten en naar binnen 

kunnen bewegen. De as met nokken die daadwerkelijk de rotor laat vervroegen wordt gemonteerd zodat de 
langstuitstekende pen in het gat in de plaat valt waar de vervroegingsgewichten op gemonteerd zitten. Deze pen  

bepaalt de maximale vervroeging. De veertjes haken vervolgens achter de lipjes aan de zijkant.

De verdeleras kan vervolgens terug in de behuizing geschoven 
worden. Deze wordt uitgeshimd door een combinatie van 

fiberringen en stalen shims te gebruiken. De as wordt geborgd 
door de borgpen die het aandrijftandwiel op zijn plek houdt.



RESTOSTRIPRESTOSTRIP 3130

De condensator wordt 
teruggeplaatst samen 

met het 
isolatiemateriaal en 
de contactpunten. De 

speling tussen de 
contactpunten wordt 
afgesteld op 0,4mm. 

Voordat de verdeler mooi in de lak 
staat, wil ik eerst de 

vervroegingscurve meten. Het kan 
namelijk zijn dat de verdeler 

meerdere malen in en uit elkaar 
moet om de curve af te stellen. De 

vervroegingscurve van een 
verdeler kan uitgelezen worden op 

een synchrograaf. deze drijft de 
verdeler aan met een regelbaar 
toerental. iedere keer als de 

contactpunten opengaan, flitst 
een neonlamp op een gradenboog 
en toont aan Met hoeveel graden 
de verdeler vervroegt. Door deze 

vervroeging bij meerdere 
toerentallen te noteren kan een 

vervroegingscurve getekend 
worden. In dit geval is de 

vervroegingscurve spot on en 
hoeft er niets afgesteld te 

worden. Met een vaste 
voorontsteking van +3 graden 

bereikt de verdeler een maximale 
vervroeging van 34 graden. De rest 
van de curve valt ook ruim binnen 

de Specs.

Het olieviltje onder de 
rotor zorgt ervoor dat de 

verdeleras en het 
vervroegingsmechanisme 

gesmeerd worden. Bij 
iedere onderhoudsbeurt aan 
de motor is het raadzaam om 

hier een paar druppels 
motorolie op te doen. 

Daarnaast is het belangrijk 
om de nokken op de as te 

smeren met verdelervet. Dit 
zorgt ervoor dat de 

fibernok op de 
contactpunten niet 

overmatig slijt.

Het typeplaatje wordt 
bevestigd met de 

originele buisvormige 
klinknagels (DIN 7340)

De finishing touch is de 
spiraalvormige groene 

draad waarmee de 
verdeler op de bobine 
wordt aangesloten.

Het verdelerhuis en het typeplaatje worden licht gespoten in het 
zijdeglans tot matzwart zodat de details van het draaiwerk in de verdeler 
niet verloren gaan. het verhoogde schrift op het plaatje heb ik afgestoken 
met een scherp vlak mes om zo geen lak van de achtergrond te verwijderen. 

Het plaatje blijft een beetje zijn patina behouden. 

Graag wil ik Jan Balder bedanken voor het kickstarten van mijn 
interesse voor verdelertechniek ;).                                         

Joris Schweitzer Resto Lab™ December 2019©
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NORBERT SINGER EN 
HANS MEZGER
Twee Porsche-veteranen vierden afgelopen november hun verjaardag:  
Norbert Singer, de voormalige race engineer van Porsche, werd op  
16 november jl. tachtig. Hij was van 1970 tot 2004 onder meer betrokken 
bij alle overall overwinningen in Le Mans. De legendarische engineer Hans 
Mezger vierde twee dagen later zijn negentigste verjaardag. Hij was 
meer dan drie decennia lang verantwoordelijk voor de meest succesvolle 
raceauto’s en -motoren van Porsche.

NORBERT SINGER – ‘MISTER LE MANS’

B ijna geen enkele naam is zo verbonden met de 24 Uur van 

Le Mans als die van Porsche-race-ingenieur Norbert Singer. 

Hij speelde van 1970 tot 1998 een belangrijke rol in 16 overall 

overwinningen die zowel de fabrieks- als klantenteams op het 

iconische circuit hebben behaald met de 917, 935, 936, 956, 

962C, WSC Spyder en de 911 GT1 98. De engineer was tot aan zijn 

pensionering in 2004 als projectmanager verantwoordelijk voor 

de meeste Porsche-racewagens. Tijdens races nam Singer ook de 

De eerste taak van Singer was de ontwikkeling van een 

transmissiekoeling voor de Porsche 917. “Ferdinand Piëch wilde 

geen externe oliekoeler. Hij eiste een eenvoudiger oplossing,” legt 

Norbert Singer uit. Hoe goed zijn aerodynamische idee van een 

transmissiekoeling werkte, bleek in Le Mans. Geen enkele 917 

had koelproblemen op de versnellingsbak en Hans Herrmann 

en Richard Attwood pakten de langverwachte eerste overall 

overwinning op het Circuit de la Sarthe. Vervolgens richtte Singer 

zich met verve op de aerodynamische ontwikkeling van de 917. Zo 

was hij bijvoorbeeld betrokken bij het optimaliseren van de 917 

‘Langheck’. Ook bij de 917/10 en de 917/30 met turbolader, waar 

downforce met name op de Amerikaanse circuits van groot belang 

was, was zijn knowhow van de aerodynamica van groot belang. In 

de daaropvolgende 32 jaar was Singer verantwoordelijk voor vele 

racers van Porsche, waaronder de 911 Carrera RSR (1972), de 911 

Carrera RSR Turbo 2.1 (1974), de 935 (1976) en de beroemde 935/78 

‘Moby Dick’ (1978).

Na talrijke successen met de 935 en de 936 volgde met de nieuwe 

Groep C-voorschriften in 1982 misschien wel de grootste technische 

mijlpaal in de carrière van Norbert Singer. In de ontwikkeling van 

de 956 demonstreerde hij nogmaals zijn enorme expertise op het 

gebied van aerodynamica. Hij ontwierp een speciale bodemplaat 

met luchtkanalen en de legendarische ‘Singer-Delle’ voor een beter 

grondeffect en meer downforce. Met de 956 en 962 C behaalde 

Porsche in de periode 1982 tot 1986 de ene titel na de andere, 

waaronder zeven overall overwinningen in Le Mans.

De expertise van Norbert Singer is vandaag de dag nog steeds van 

grote waarde. Ook als het gaat om restauraties van raceauto’s 

van het Porsche Museum, zoals recent de eerste 917 met 

chassisnummer 917-001 of de 956 met chassisnummer 956-005.

strategische en tactische beslissingen.

Norbert Singer voltooide in 1969 zijn studies in 

ruimtevaart- en autotechniek. Hij besloot om 

niet door te gaan in de ruimtevaarttechniek, maar 

zich vooral op auto’s te richten. Singer had op 

dat moment al een grote affiniteit met de racerij. 

Ontwikkelingschef Peter Falk nam hem uiteindelijk 

in maart 1970 bij Porsche in dienst. 
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HANS MEZGER - CREATIEVE GEEST

Op de lijst van ontwerpers van raceauto’s en racemotoren 

staat voor veel fans en experts één naam bovenaan: die van 

Hans Mezger. Hij is de ontwerper van de luchtgekoelde zescilinder 

boxermotor van de Porsche 911, algehele ontwerper van de 917 

en diens luchtgekoelde V12-motor en ook de man achter de TAG 

Turbo Formule 1-motor. Hans Mezger en zijn creatieve spectrum 

zijn legendarisch.

Nadat Mezger afstudeerde met een graad in werktuigbouwkunde, 

trad hij op 1 oktober 1956 in dienst bij Porsche. Hij deed eerst 

ervaring op met de vier-nokkenasmotor Typ 547, ontwikkelde 

vervolgens een formule voor het berekenen van nokkenprofielen 

en werd in 1960 onderdeel van Porsche’s eerste Formule 1-project. 

Mezger was daarna voor de iconische 804 Formule 1-auto 

betrokken bij de ontwikkeling van de 1,5-liter achtcilindermotor 

Typ 753 en het bijbehorende chassis. 

Aan het begin van de jaren zestig ontwikkelde hij de 

wereldberoemde ‘Mezger-motor’ voor de Porsche 901 en 911 

waarna Ferdinand Piëch hem in 1965 aanstelde als leider van 

de ontwikkelingsafdeling van raceauto’s. Piëch voer in 1968 

blind op Hans Mezger, die de ontwikkeling van de 917, het 

algehele ontwerp van de racer en de bouw van de luchtgekoelde 

twaalfcilinder overnam. De 917 domineerde in 1970 en 1971 in Le 

Mans en in het Wereldkampioenschap Sportwagens. In 1972 en 

1973 bewezen de 917/10 en 917/30 zich op de bochtige circuits 

waarop de CanAm-serie werd gereden dankzij een nieuw type 

turbotechnologie die Porsche zelf had ontwikkeld. Voor het eerst 

was het mogelijk om de turbocompressor responsief te maken 

en geschikt te maken voor auto’s voor zowel het circuit als de 

openbare weg. Deze technologie maakte van Porsche een pionier 

op dit gebied. Hans Mezger en zijn team zorgden 

ervoor dat de allereerste 930 Turbo in 1974 in de 

showroom stond.

Maar het meest opmerkelijke project van Mezger 

startte in 1981, toen Ron Dennis en zijn McLaren-

team op zoek gingen naar een krachtige turbomotor 

voor de Formule 1. Opnieuw was Hans Mezger de 

creatieve geest en maker van de 1,5-liter V6-motor 

met een hoek van 80 graden die op het circuit meer 

dan 1.000 pk leverde. Niki Lauda werd er in 1984 

wereldkampioen mee en in 1985 en 1986 deed 

Alain Prost hetzelfde. In totaal werden 25 race-

overwinningen behaald met de TAG Turbo, naast 

twee constructeurstitels in 1984 en 1985. “Het 

was een geweldige prestatie en tegelijkertijd het 

belangrijkste ontwikkelingscontract voor Porsche tot 

nu toe,” geniet Mezger nog na.

Hans Mezger is zo aan Porsche gehecht, dat hij elk 

aanbod van andere autofabrikanten steeds resoluut 

van de hand wees. De bijna 90-jarige rijdt nog 

steeds Porsche: een 911 Carrera 3.0 in Grand Prix 

Weiss - een felbegeerde Porsche-klassieker met 

‘zijn’ motor.

Bronvermelding: Porsche Nederland

NORBERT SINGER EN HANS MEZGER NORBERT SINGER EN HANS MEZGER
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Zoals al eerder aangegeven, ik kan de vroege Porsches 911 en 

912 op heel veel vlakken waarderen. Maar dat hoef ik niet 

verder uit te leggen lijkt mij. Maar er zijn ook zaken die ik wat 

minder geslaagd vind. Ik heb het al eens eerder gehad over het 

ventilatie en verwarmingssysteem in de Porsches. Ventilatie is 

zwaar onder bemeten, waardoor de temperaturen al snel erg 

kunnen oplopen in de auto. Bij een beetje zon verandert de cockpit 

al snel in een rijdend terrarium. Enige remedie is ramen open, 

maar daar wordt je ook niet gelukkig van als je daar een hele dag 

in moet rijden. 

Een tweede puntje werd weer eens duidelijk toen we in September 

de Goodwood Revival meeting hebben bezocht. Op zondag 

moesten we in de avond van Colchester naar de Stenaline ferry 

in Harwich. Daar er erg zuinig wordt gedaan met openbare 

verlichting in dat deel van het verenigd Koninkrijk, is het daar 

pikkedonker. Goede verlichting is dan zeer wenselijk. En daar 

wringt de Duitse ‘schuh’. Onze Porsches zijn ook niet gezegend 

met een goed verlichtingssysteem als standaard. Nu kun je veel 

doen aan de koplampen. Ik denk dat er wel bekend is dat een 

relais plaatsen per koplamp een goede upgrade is en meer zicht 

oplevert. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, het 

gaat over het dashboard en dan met name de verlichting van de 

klokken voor onze neus. 

Onze klokken worden verlicht door kleine 2 watt gloeilampjes in 

BA7S formaat en fitting. Hiervan zitten er 1 tot 3 per klok in een 

metalen houder net onder de wijzerplaat. Doordat 

er weinig ventilatie is worden deze lampjes best 

snel heet en daar kunnen gloeilampen niet goed 

tegen. Daarnaast ontstaat er door de hitte een soort 

donkere film over het glas van het lampje en komt 

er minder tot zeer weinig licht nog door. Dus rijdend 

in het donker in een 911 of 912 betekent vaak dat je 

halve dashboard gehuld is in het duister en wat het 

wel doet, doet vrij weinig. Ik kon in het donker nog 

net zien hoeveel toeren de motor draaide, hoe laat 

het was en of ik nog benzine had. Maar snelheid, 

olie temperatuur/druk, etc. Geen idee hoe het daar 

mee zat. Kortom, onhandig en gevaarlijk… 

Nu kun je natuurlijk nieuwe gloeilampjes halen en dan voor een 

korte tijd genieten van iets meer licht, maar er zijn ook andere 

opties. Het voordeel van de populariteit van ons type auto’s is dat 

er voor veel problemen oplossingen worden gevonden, ook als 

Porsche daar zelf niets voor heeft. Nu was het al wel mogelijk om 

de benodigde BA7S lampjes in LED te krijgen, maar dit was dan 

doorgaans alleen in een hele fel witte kleur. Dit gaf wel veel meer 

lichtopbrengst, maar gaf meteen ook een licht blauwe gloed aan 

je dashboard. Leuk voor je getunede Honda Civic of oude BMW 3 

coupe, maar niet heel passend voor een klassieke auto. Want we 

willen wel de lichtopbrengst, maar dan wel met de originele look 

en dus in de juiste lichtkleur. 

Nu heeft iemand in de Verenigde Staten er een studie van 

gemaakt om de juiste LED’s te vinden met betrekking tot de juiste 

lichtsterkte en licht kleur. Na heel veel LED’s te hebben getest, is 

deze persoon zelf de juiste LED’s met de juiste BA7S fitting gaan 

maken en dit heeft geresulteerd in Carmagic LLC, een bedrijfje wat 

zich heeft gespecialiseerd in LED oplossingen voor Porsches.

Na de laatste ervaring op een donkere weg in Essex heb ik laatst 

een LED setje meegenomen uit de US in de kleur “Vintage 

White”. En wat een verschil! Geheel ‘Plug and Play’, veel meer 

licht en ook nog eens met de lichtkleur die we gewend zijn van 

de gloeilampjes. Vervangen is erg eenvoudig, gewoon 1 op 1 

vervangen van de originele lampjes in de bestaande lamphouders. 

De set bestaat uit voldoende LED’s voor alle klokken en 1 extra. 

Naast dat je nu kan zien wat er in je auto gebeurt, gaan ze ook 

nog eens heel lang mee en is energieverbruik ook nog eens te 

verwaarlozen. Maar goed, zien doet geloven, dus hieronder een 

voor / na vergelijk. Let wel, de kleur van de upgrade komt witter 

over op camera dan het in werkelijkheid is.

Voor:

Na:

Ik ben erg enthousiast en blij dat ik deze upgrade 

heb gedaan. Daar ik weet dat veel, zo niet alle, 

eigenaren van klassieke 911 en 912’s, last hebben 

van slecht verlichte klokken, heb ik contact gezocht 

met de eigenaar van Carmagic LLC om te kijken 

of we voor onze leden een mooie aanbieding 

konden regelen. Dit is gelukt en zullen dit in een 

aparte communicatie met jullie delen. Een mooi 

winterklusje lijkt me. 

Hessel Roukema

UPGRADE 
DASHBOARD 
VERLICHTING
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Zijn naam zal nog prominent aanwezig zijn als volgend jaar 

de Formule 1-auto’s over de start-finishlijn van het circuit van 

Zandvoort razen. Maar de man zelf is er dan niet meer bij. Deze 

maandag is op 82-jarige leeftijd Ben Pon, ook wel Mister Porsche, 

overleden. Ben Pon (Leiden, 1936) was van 1965 tot 1988 mede-

directeur van auto-importeur annex handelsonderneming annex 

conglomeraat annex familiebedrijf Pon Holdings. Hij was tot 

maandag óók de oudste nog levende Formule 1-coureur van 

Nederland. Ben Pon junior is 82 jaar geworden.

Oprichting
Pon Holdings werd door Bens opa Mijndert Pon in 1895 opgericht 

en richtte zich, na een periode van fietsen en naaimachines, vanaf 

1920 op de import van auto’s. Begin jaren dertig stichtte Mijndert 

Pon’s Automobielhandel.

IN MEMORIAM BEN PON JR. 
Wildebras met een autohart

Slimme onderhandelaars
De jaren voor de Tweede Wereldoorlog gaat het 

Pon voor de wind. Mijnderts zonen Ben senior (een 

charmeur) en Wijnand (een boekhouder) weten een 

contract te sluiten met de Duitsers voor de import van 

Volkswagens. De oorlog zet die plannen een aantal 

jaren in de koelkast, maar in 1947 reist Ben senior – 

naar verluidt in Brits uniform – naar Duitsland terug 

om daar met de Britse overheersers te onderhandelen 

over de effectuering van het voor de oorlog opgestelde 

contract. Hij slaagt daar wonderwel in en zodoende 

wordt Pon de importeur van de ook in Nederland 

mateloos populaire Volkswagen Kever. En passant 

krabbelt Ben senior tijdens zijn reis naar Duitsland de 

contouren van wat later de legendarische Volkswagen 

Transporter (het iconische ‘Volkswagenbusje’) zou 

worden in zijn notitieboekje.

Race carrière
Na het overlijden van Ben senior in 1968 nemen zijn zonen Wijnand 

en Mijndert het stokje over. Zij bouwen het bedrijf verder uit. Ben 

junior, de middelste zoon, krijgt de leiding over de Porsche-import. 

Maar junior houdt niet alleen van het importeren van Porsches. 

Liever nog scheurt hij er zelf in rond. In 1963 was Ben Pon, samen 

met onder meer ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema, 

betrokken bij de oprichting van Racing Team Holland, waarvoor hij 

de eerste Porsches leverde. Hij rijdt zes keer de beroemde 24-uur-

race van Le Mans en beleeft een zeer kortstondige carrière in de 

Formule 1. Tijdens de Formule 1 race in 1962 op het circuit van 

Zandvoort racete Pon welgeteld vier rondes voordat hij hard crashte 

en uit de auto geslingerd werd. Einde van de kortstondige Formule 

1-carrière. In 1965 stopte hij helemaal met professioneel racen en 

legde hij zich toe op de import van Porsche. 

Kleiduiven
De jaren daarna legde hij zich onder meer toe op kleiduivenschieten, 

hetgeen hem zo goed afging dat hij voor Nederland uitkwam op de 

Olympische Spelen van 1972 in München, waar hij als 31-ste in de 

middenmoot eindigde. 

Nieuw leven in Californië
Tot 1988 bekleedde Ben Pon een directiefunctie bij Pon Holdings. 

Hij zette zich al die jaren in voor de uitbreiding van het importeur 

schap en dealernetwerk, wat hem de bijnaam mr. Porsche 

opleverde. Ben Pons aandacht voor de bijzaken vertaalde zich 

datzelfde jaar in een vrijwillig vertrek uit het familiebedrijf. Auto’s 

waren hem gaan vervelen, vertelde hij in 2006 aan NRC: „Een 

beetje staal, meer is het niet. Ik ben wel een automan hoor, maar 

na een paar jaar neem je er toch weer afscheid van.” Hij liet zich 

uitkopen door zijn broers en zus en vestigde zich met zijn Zweedse 

vrouw Ingrid in Californië, alwaar hij een eigen wijnbedrijf begint, 

Bernardus Vineyard & Winery in Carmel Valley. Tegen NRC in 

2006: „Wijn is een mooier product, het leeft.” Later volgden een 

luxueus resort en restaurant. Pon omringde zich graag met bekende 

Amerikanen. Hij rekende acteur Clint Eastwood tot zijn „vriendjes”, 

zijn buurvrouw was actrice Doris Day, en de dochter van centrale 

bankier Alan Greenspan had haar huwelijk op de lodge van Pon.

In zijn wijnbedrijf kon Pon wederom laten zien dat hij een echte 

bouwer was. Zijn wijnen behoren tot de betere uit de regio, werden 

meermaals bekroond en staan ook bij menig Nederlands restaurant 

op de kaart. Echt ondernemen wilde hij zijn wijnhobby zelf 

overigens niet noemen. Hij sprak liever van „koninkrijkje bouwen”. 

In 2017 deed Pon de helft van zijn bedrijf over aan Robert van der 

Wallen, oprichter van Brand Loyalty.

PON Holding
Zo open als Ben Pon was sinds hij het familiebedrijf eind jaren 

tachtig verliet (hij ontving met grote regelmaat Nederlandse 

Ben Pon (1936-2019) De maandag overleden Ben Pon had meer aandacht voor de 
bijzaken van het leven dan voor de auto’s van het familiebedrijf.

journalisten die hij onder het genot van glazen wijn 

en goed eten kleurrijke verhalen vertelde over zijn 

„vriendjes”, Prins Bernhard, jagen in Afrika en – 

natuurlijk – de racerij), zo gesloten was en is Pon 

Holding. De nazaten van Mijndert hebben het bedrijf 

allemaal verlaten, alleen Fanja Pon (dochter van 

Wijnand) zit nog in de raad van commissarissen. 

Het bedrijf, dat een omzet van 7,5 miljard euro heeft, 

zou nog wel volledig in handen zijn van Wijnand, die 

daarmee goed is voor een geschat vermogen van 1,9 

miljard euro.

Schikking in corruptiezaak
Een paar jaar geleden kwam het bedrijf in het 

nieuws omdat het volgens het Openbaar Ministerie 

te ver gegaan was in het bevoordelen van politie- en 

defensieambtenaren, in ruil voor informatie over 

grote overheidsopdrachten. Het bedrijf schikte in 

het najaar van 2016 de corruptie-affaire met het 

Openbaar Ministerie voor 12 miljoen euro.

Circuitpark Zandvoort
Toen in mei dit jaar definitief bekend werd dat 

de Formule 1 terug zou keren naar het circuit van 

Zandvoort, besloten de huidige bestuurders van Pon 

Holdings het evenement te sponsoren. Onderdeel 

daarvan is dat de hoofdtribune bij de start-finishlijn 

tijdens de Dutch Grand Prix tot ‘Ben Pon Tribune’ 

zal worden omgedoopt. Een eerbetoon aan een 

eigenzinnige wildebras met een racehart.

Bronnen: NRC Next, NOS, PON Porsche
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Beste clubleden,
Door de recent aangekondigde wijziging van de 

benzinesamenstellingen, is het raadzaam om maatregelingen te 

treffen. Dit in het bijzonder voor de op komst zijnde winterstalling.

Ethanol; een agressief goedje
Om CO2 uitstoot te verminderen wordt tenminste 5% ethanol 

aan de benzine toegevoegd. Op korte termijn gaat dit zelfs 

naar 10%.  Ethanol is niet goed voor motoren van vòòr 2001. 

Pakkingmateriaal,  slangen, membranen, afdichtringen en andere 

toepassingen van rubber, kurk en zink en dergelijke kunnen 

beschadigen en daardoor disfunctioneel worden of lek raken.  

Hygroscopische werking 
Ethanol is hygroscopisch; het trekt water(damp) aan. Bij stilstand 

komt er water in de tank en vlotterkamers. Dit zal met name 

tijdens de winterstalling kunnen gebeuren. Water is zwaarder 

dan benzine. Het verzamelt zich derhalve onderin de tank of 

vlotterkamers en zal daar roest of corrosie veroorzaken. Deeltjes 

hiervan komen vervolgens in het brandstofsysteem terecht, 

wat uiteindelijk resulteert in schade aan en uitval van deze 

componenten. 

Voorkomen van problemen
Hoe kunt u het hiervoor geschetste voorkomen? 

Tank de brandstoftank voor de winterstalling geheel 

vol met Shell V-Power (98 octaan), BP Ultimate (98 

octaan) of Firezone Competition 102 (octaan 102, 

meer geschikt voor race-motoren). Alleen in deze 

drie brandstoffen zit geen ethanol. 

Daarnaast is het verstandig om een zogeheten 

Tanksafe toe te voegen aan de brandstof. Dit 

beschermt tegen roestvorming en remt de 

verdamping van de benzine. Voor modellen die 

normaliter op Euro 95 rijden zoals de de MFI / 

mechanische injectie modellen, kan de genoemde 

98 octaan brandstof de loopcultuur negatief 

beïnvloeden. Dit effect zal na het leegrijden van de 

tank in het voorjaar en opnieuw afvullen met Euro 

95 verdwenen zijn.
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Ethanol gevoelige onderdelen
1. Benzine slangen

a.  Monteer benzineslangen van een  gerenommeerd merk, 

bijvoorbeeld Gates type Barricade (hoofdzakelijk 8 mm).

b.  Vervang de slangklemmen door brandstofslangklemmen 

waarbij het pantser geheel doorloopt en dus niet de slang plat 

knijpt. Kies deze niet te groot i.v.m. onvoldoende klemkracht. 

Bijv. een 8 mm (inwendige diameter) slang voorzien van 12 mm 

slangklem (uitwendig).      

2. Kurk pakking (origineel) onder de tankvlotter.

a. Vervang deze door rubber pakking.

3. Carburateur onderdelen

a.  Controleer carburateurs regelmatig op lekkage en “overlopen” 

door het contact aan te zetten zodat de benzinepomp 

inschakelt en druk levert. Controleer of de carburateurvoeten 

geen  benzine doorlaten en/of verwijder het luchtfilter en 

controleer met behulp van een spiegeltje of er benzine druppelt 

in de kelken. Dit duidt op het niet goed afsluiten van de 

vlotternaalden waardoor het benzineniveau in de vlotterkamers 

te hoog wordt. 

b.  Controleer de brandstof aanvoernippels aan de zijkant van de 

carburateurs op lekkage. 

c.  Bij constateren van benzine lekkages de motor NIET starten.

Carburateurs
Op dit moment is het te vroeg om te zeggen dat ethanol 

componenten van de carburateurs zelf kan aantasten. Hiervoor 

moeten de effecten op langere termijn in beeld worden gebracht. 

Acceleratie membranen in de carburateurs kunnen door ethanol 

verharden en hun functie verliezen. Daarbij wel opgemerkt dat 

carburateurs die nog nooit zijn gereviseerd, dikwijls gekenmerkt 

worden door falende membranen (verharding en/of scheuren). 

Indien er gerepareerd wordt aan carburateurs, vervang dan de 

afdichtringen door Viton materiaal (Fluoropolymeer elastomeer).

Injectiesystemen
Ongeveer hetzelfde als hiervoor genoemd geldt ook 

voor de K-Jetronic injectiesystemen van het 2.4T CIS 

(1973) model, het 2.7 G-model en het 3.0 Carrera 

G-model. Ook hier zijn de effecten van het ethanol 

component nog onvoldoende duidelijk. Mochten er 

reparaties nodig zijn aan de drukaccumulator, de 

warmdraairegelaar en/of de brandstof mengverdeler 

(spinnenkop), laat dan ethanol bestendige 

onderdelen toepassen.

Benzinefilter
Tot slot is het raadzaam om 1 keer per jaar het 

benzinefilter onderin de benzinetank te controleren. 

Door ouderdom kan het fijnmazige gaasfilter 

kapot scheuren waardoor vuil en roest in het 

brandstofsysteem kan komen. Inspecteer dan 

tegelijk de binnenzijde van de benzinetank op 

roestvorming via de (gedemonteerde) tankvlotter.

Ethanol “killer” en tank safe 
voorbeelden
Enkele in de handel zijnde producten:

•  Miller VSPE Powershot; ethanol “killer” met 

loodvervanger en octaanboost. Prijs voor 500 ml 

bedraagt € 42,50. Momenteel een actie van de 

leverancier: Combideal met Tanksafe € 49,95.

•  Miller Tanksafe. Prijs voor 250 ml bedraagt  

€ 12,99.

•  Bardahl E10 Fuel improver (productnr. 3222). 

Prijs voor 250 ml (=250 liter benzine) is € 22,99.

•  Bardahl benzine stabilisator (Tank safe) 

(productnr. 1164). Prijs voor 250 ml is € 21,78.

We hopen u hiermee nuttig te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Albert Vos, Jan van Laar en Peter Broerse

Technische Commissie 

Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland

GEVOLGEN VAN
ETHANOL IN BENZINE
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FEHAC-ACADEMY: RDW & KEURINGEN

Praten met de mensen van de RDW. Wie wil dat nu niet? Voor 

de auto- en motorliefhebber is RDW een belangrijke organisatie. 

Daarom heeft belangenbehartiger FEHAC regelmatig contact met 

RDW. Over allerlei onderwerpen zoals schorsen of slopen in eigen 

beheer. Ook bij de contacten tussen ‘klant’ en RDW komen in de 

praktijk soms vragen op. 

Daarom organiseerde FEHAC samen met RDW op 10 oktober jl. 

een thema-avond. Daar kwam je alles te weten over hoe RDW 

werkt, en kon je vragen stellen aan de mensen van RDW. RDW 

legde uit hoe de verschillende keuringen in hun werk gaan en op 

welke punten daarbij wordt gelet:

• importkeuringen

• slapende kentekens activeren

• schuurvondst

• samengesteld voertuig

In het tweede deel beantwoorde RDW vragen die bij de 

belangstellenden leefden. Dat wil zeggen: algemene vragen. Op 

vragen over individuele gevallen of voertuigen ging RDW op een 

thema-avond niet in.

AFSTELLEN MOTOREN LASTIGER MET 
MODERNE BENZINE

Afbeelding links: Amal Monoblock 

carburateur, gebruikt op veel Engelse 

motorfietsen vanaf 1955. Voor 

de afstelling zijn onder meer de 

hoofdsproeier (rechtsonder) en de in 

hoogte verstelbare sproeiernaald van 

belang.

Afbeelding rechts: een oude uitlaat 

met lambda sonde is een mooi 

hulpmiddel voor het afstellen van de 

motor.

Afstellen oldtimer steeds lastiger bij 
veranderende brandstoffen
De oldtimers waarmee we nog altijd met veel genoegen rondrijden 

zijn allemaal geproduceerd in een tijd dat gelode benzine de 

norm was. Met de recente invoering van E10 benzine zijn we weer 

een stap verder verwijderd van dat tijdperk. Het wordt steeds 

belangrijker om na te gaan of de routines die we hebben ontwikkeld 

voor het afstellen van ons mobiel erfgoed nog toereikend zijn. 

Denk hierbij vooral aan de ontsteking en aan de carburateur. Zijn 

afstelgegevens uit de oude instructieboekjes nog wel maatgevend?

 

Lood uit en ethanol in de benzine
Het lood in de benzine zorgde voor klopvastheid (niet pingelen 

van de motor), maar ook voor smering en koeling van (uitlaat-)

kleppen en klepzittingen. Ervaring leert dat de nieuwe benzine 

een snellere ontbranding met zich mee brengt en dat de 

verbrandingstemperatuur hoger wordt. Daarom kiezen velen 

voor een later ontstekingstijdstip dan de fabrikant oorspronkelijk 

aangaf. Na het lood uit de benzine kwam ethanol in de benzine. 

Ethanol heeft een lagere verbrandingswaarde dan benzine zelf, 

wat weer een vertragend effect heeft, waarmee het ‘laat’ afstellen 

van de ontsteking dan weer niet nodig is. Meer zaken spelen 

bij het optimaal afstelling van een motor. Dat zijn het ontwerp 

van de motor, de compressieverhouding, de aard en plaatsing 

van de carburateur. Een carburateur geeft in de vlotterkamer 

een ‘voorverwarming’ van de brandstof. Verder wordt een 

goede afstelling van de motor en carburateur beïnvloedt door 

de luchtvochtigheid en luchttemperatuur. Er is een grote 

verscheidenheid aan constructies bij oldtimer-motoren. Daarom 

kan door de FEHAC geen algemeen geldende aanbeveling voor de 

afstelling van oldtimer motoren gegeven worden.

 

Voortschrijdende normering
In het zoeken naar minder verbruik, lagere uitstoot van ongewenste 

stoffen en meer rendement zijn voor producenten van brandstoffen 

(én voor fabrikanten van voertuigen) de eisen door de jaren 

heen aangescherpt. Dat betekent een groeiende kloof tussen de 

uitgangspunten die golden bij de productie van onze oldtimers 

en de huidige praktijk. Brandstofproducenten leveren in principe 

overeenkomstig de geldende normen. Maar die normen veranderen. 

Op dit moment geldt in Nederland de Europese norm NEN-EN 

228:2012 + A1:2017 – “Brandstoffen voor wegvoertuigen – Ongelode 

benzine. Eisen en beproevingsmethoden”. Deze norm is voor 

het laatst in 2012 als geheel herzien en in 2017 voorzien van 

een aanvullingsblad. De norm heeft betrekking op E10 en op E5 

(maximaal 10 respectievelijk 5% ethanol in de benzine).

 

Kookpunt benzine lager
De toevoegingen aan de benzines zijn door de jaren veranderd. 

De zogenoemde anti-icingdopes worden weggelaten omdat 

injectiesystemen het probleem van bevriezen niet 

kennen. Was in het verdere verleden het kookpunt 

van benzine 76-78 graden Celsius, nu is dat 57-58 

graden Celsius. Dit geeft bij een warm wordende 

carburateur eerder problemen. Ook veranderde de 

soortelijke massa. Dit is weer van invloed op de 

werking van carburateurs die voor hun functioneren 

gebruik maken van de zwaartekracht.

Op basis van ervaringen in de oldtimerpraktijk 

wordt daarom meestal aangeraden de afstelling qua 

benzine ‘rijker’ te kiezen (grotere hoofdsproeier en/

of hogere positie van de sproeiernaald als dit van 

toepassing is) om nare effecten als een vastloper 

te vermijden. Vanuit de FEHAC wordt aangeraden 

in oldtimers alleen brandstof te gebruiken zonder 

toegevoegd ethanol. Dat zijn nu Shell 98 V-power, 

BP 98 Ultimate, Ecomaxx oldtimerbenzine en de 102 

octaan benzine van de TanQyou pompen.

 

Meten en kennis delen
Om bij een motor te bepalen welke afstelling leidt 

tot optimaal lopen zijn hulpmiddelen als een 

rollentestbank en lambdasondes voorhanden. 

Eigenaren en gebruikers van oldtimers hebben 

echter meestal deze middelen niet bij de hand en 

terughoudendheid is geboden. De afstelling op een 

rollentestbank kan optimaal zijn voor bijvoorbeeld 

wedstrijdgebruik terwijl die niet past bij ‘gewone’ 

gebruiksomstandigheden. Lambdasondes worden 

in toenemende mate gebruikt door handige 

sleutelaars die hiermee een nauwkeuriger afstelling 

bereiken dan met traditionele middelen. Nadeel is 

dat de oplossing alleen voor die ene auto of motor 

geldt en niet algemeen toepasbaar is. Toch zijn de 

oldtimerliefhebbers die zich met deze nieuwere 

technieken bezighouden binnen de clubs vaak 

belangrijke aanspreekpunten. Zij weten veel over één 

bepaald merk of type en worden zo de technische 

vraagbaak voor mede-clubleden.

 

Binnen clubs delen van kennis en 
ervaringen
De FEHAC pleit ervoor om binnen de clubs de kennis 

en inzichten over het juist afstellen van motoren en 

carburateurs te delen. Veel clubs kennen Technische 

Commissies of type-specialisten. En de bereidheid 

om elkaar te helpen is meestal ook wel aanwezig. 

Mocht binnen de eigen club die deskundigheid 

ontbreken dan kan ook een beroep gedaan worden 

op specialisten van bedrijven die zich bezighouden 
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De FEHAC (Federatie Historische 

Automobiel- en Motorfietsclubs) 

stelt zich vanaf haar oprichting (1976) 

ten doel de belangen te behartigen 

van de eigenaren en houders van 

historische voertuigen. Het gaat 

als regel om voertuigen van 25 jaar 

en ouder. De FEHAC telt ruim 200 

leden, Nederlandse verenigingen en 

stichtingen die samen circa 70.000 

personen vertegenwoordigen. Al deze 

mensen spannen er zich er voor in 

om de historische voertuigen die zij 

bezitten zijn in stand te houden, met 

inzet van kennis, kunde en tijd, en 

volledig uit eigen middelen. Zo zorgen 

zij er voor, ondersteund door een 

hele bedrijfstak, dat er in Nederland 

een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; 

niet alleen personenauto’s, maar ook 

bromfietsen, motorfietsen, autobussen, 

bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, 

aanhangwagens en tractoren. In haar 

ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC 

uitgegroeid tot dé gesprekspartner 

van de overheid op het gebied van 

regelgeving voor klassiekers. De 

FEHAC is aangesloten bij de FIVA 

(Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector 

wegvoertuigen in de stichting Mobiele 

Collectie Nederland. 
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met motorenrevisie of tuning, al is hier de kennis over oldtimers 

niet altijd voorhanden. Daarom: doe vooral navraag binnen de eigen 

club! 

OPENING VERNIEUWDE DAF MUSEUM

Op 8 november 2019 werd het vernieuwde en uitgebreide DAF 

Museum geopend. Een must voor de liefhebbers van Mobiel 

Erfgoed. Op de plek waar Hub en Wim van Doorne in 1928 in 

een kleine constructiewerkplaats zijn begonnen staat nu het DAF 

Museum dat met de nieuwe aanbouw een oppervlakte van maar 

liefst 7000 m2 beslaat. Het bestaande museumdeel is aangepast, de 

collectie is uitgebreid en staat nu in een tijdlijn.

Van ‘De Smidse’ waar het allemaal is begonnen via de 

aanhangwagens uit de jaren dertig naar de bekende voertuigen, 

militair, brandweer, race-rally trucks en ook een complete collectie 

personenauto’s en prototypes is het een mooi tijdsbeeld en een 

feest van herkenning.

De collectie in de nieuwe aanbouw van ruim 1100 m2 is uitgebreid 

met moderne trucks en gecompleteerd met informatie over 

transport en techniek. Het DAF Museum trekt zo’n 60.000 mensen 

per jaar. Voor zowel jong als oud is er van alles te zien, te leren en te 

beleven. Het DAF Museum bevindt zich aan de Tongelresestraat 27 

in Eindhoven (www.dafmuseum.nl).

TIDDO BRESTERS PRESIDENT FIVA

Nederlandse FEHAC-vertegenwoordiger 
gekozen tot FIVA president 
Op 16 november 2019 is Tiddo Bresters door de Algemene 

Vergadering van de FIVA - de internationale organisatie die 

wereldwijd opkomt voor de belangen van het Mobiel Erfgoed - 

met een ruime meerderheid gekozen tot de nieuwe President. 

Tiddo heeft in een helder programma van 11 punten 

aangegeven hoe hij de FIVA de komende jaren wil 

leiden. De punten laten zien dat Tiddo een groot 

strategisch inzicht heeft en dat hij duidelijke keuzes 

maakt om de banden met de politiek in ‘Brussel’ 

te versterken. De leden van de FIVA komen uit alle 

delen van de wereld, en dus zullen er ook contacten 

met politici in andere werelddelen worden gelegd. 

Ook kiest hij ervoor de reeds nauwe banden met 

UNESCO verder aan te halen. 

 

President voor alle FIVA-leden 
Tiddo Bresters wil vooral ook de contacten versterken 

met de aangesloten landen buiten de EU. Veel van 

de landen koesteren weliswaar hun historische 

voertuigen, maar het ontbreekt hen vaak nog aan een 

besef van het strategische belang van Mobiel Erfgoed. 

Ook oordeelt men in die landen nog anders over de 

verplichtingen die de status van Mobiel Erfgoed met 

zich brengt. 

 

De lobby in Brussel 
Tot voor kort was Tiddo voorzitter van de Legislation 

Commission (juridische zaken) van de FIVA en 

daarmee de eerst verantwoordelijke voor de lobby 

in Brussel. Die functie wordt vanaf nu ingevuld door 

Lars Genild uit Denemarken. Lars is al vele jaren 

actief in de Legislation Commission. Het lobbyvak 

is echter nieuw voor Lars en de FEHAC zal hem met 

raad en daad daarin bijstaan.

Oude bekende 
Tiddo is een oude bekende binnen de FEHAC. Zo 

was hij jarenlang vice-voorzitter en speelt hij een 

actieve rol in onze commissie Juridische Zaken. Ook 

adviseert hij geregeld de commissie Public Affairs. 

Brandstofvisie FEHAC 
Een dag vóór de verkiezingen hield FEHAC vice-voorzitter Bert 

Pronk een presentatie over de brandstofvisie van de FEHAC en over 

ons beleid om innovatieve brandstof als strategie voor een schone - 

en rijdende - toekomst van het Mobiel Erfgoed. De presentatie werd 

met veel enthousiasme ontvangen en onze visie is door de FIVA 

geadopteerd. Met de twee ‘nieuwe’ mensen in het FIVA-bestuur 

kunnen we rekenen op een internationale ondersteuning van onze 

brandstofvisie. 

 

Afscheid Patrick Rollet 
Sinds 2013 heeft Patrick Rollet uit Frankrijk de FIVA enthousiast en 

bekwaam geleid. Patrick heeft gezorgd voor eenheid en stabiliteit 

binnen de FIVA, en heeft de interne organisatie versterkt. ‘Conflicts 

of Interest’ werden discreet, maar vakkundig opgelost. 

Vanaf deze plaats bedankt de FEHAC Patrick Rollet hartelijk voor 

zijn jarenlange inzet en wensen wij hem nog vele gezonde en 

gelukkige jaren toe.

WINTERSTOP 2019-2020

Na 30 november gaat de winterstop weer in voor de voertuigen 

in de overgangsregeling motorrijtuigenbelasting (MRB). De 

overgangsregeling geldt voor benzinevoertuigen met een Datum 

Eerste Toelating van voor 1 januari 1988 tot het moment dat ze 40 

jaar oud worden. Deze voertuigen mogen in de maanden december, 

januari en februari niet op de openbare weg parkeren en rijden.

Voorbereidingen
Voor dat het voertuig in de winterstalling gaat, zijn enkele 

voorbereidingen nodig. Zorg voor een vorstvrije stalling en voor de 

juiste koelvloeistof (antivries) zodat de motor niet bevriest.

Haal de accu uit het voertuig of koppel in ieder geval de accupolen 

los. Als u het voertuig aftankt, gebruik dan geen 

E10 benzine. E10 is na 3 maanden vergaan tot iets 

wat alleen als chemisch afval is te af te voeren. Als 

FEHAC adviseren we om altijd een minstens 98 

RON ethanolvrije benzine te tanken. Dat zijn nu de 

Ecomaxx oldtimer benzine, Shell 98 V-power, BP 

98 Ultimate, Esso 98 Synergy Supreme+ en de 102 

benzine bij de TanQyou pompen.

Meer tips over stalling vindt u hier.

Volgend jaar weer in de 
overgangsregeling?
Als u in 2020 weer van de overgangsregeling gebruik 

wilt maken, zorg dan dat 

uiterlijk 31 december 2019 

het verschuldigde bedrag 

van de overgangsregeling 

betaald is aan de 

Belastingdienst. Doet u dit 

niet dan kunt u in 2020 

geen gebruik maken van 

de overgangsregeling en 

zal het normale tarief MRB in rekening gebracht 

worden. De regels over de overgangsregeling vind u 

op belastingdienst.nl of scan de QR code.

Permanente Overgangsregeling
Op dit moment is er geen zicht op de invoering van 

een permanente overgangsregeling voor alle 30-

40 jaar oude voertuigen. Voor de FEHAC is dit een 

van de punten van ons verlanglijstje om te nog te 

realiseren, maar op dit moment is er geen interesse 

in de politiek om de huidige overgangsregeling te 

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

www.theovanrijn.nl theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade 06-12459693

Theo van Rijn

BOEKBESPREKING

JO SIFFERT
The Swiss racing legend 
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Laat in de middag van de 24e oktober 1971 
verloor Zwitserland haar op dat moment grootste 

sportman. Tijdens een niet voor het kampioenschap 
meetellende Formule 1 race op het Brands Hatch 
circuit net buiten Londen crashte de vijfendertig jaar 
oude Jo Siffert met zijn BRM en stierf in de vlammen. 
Jo Siffert was niet alleen een grote nationale held 
in Zwitserland, maar ook een icoon voor miljoenen 
autosportfans over de hele wereld. Geboren en 
getogen in een goed milieu, was de jongen uit het 
Zwitserse Fribourg vastbesloten om carrière te 
maken. Niet alleen in zijn ware passie – autoracen 
– maar ook in de samenleving. Het heeft hem jaren 
gekost om een van de grootste autocoureurs te 
worden. Hji won diverse Formule 1, Formule 2 en 
Porsche sportwagenraces over de hele wereld. 
Een vermoedelijk mechanisch defect van zijn BRM 
Formule 1 auto zorgde ervoor dat de legendarische 
Zwitserse autocoureur crashte op het circuit die hem 
slechts 3 jaar daarvoor zijn grootste succes bracht.

Dit boek vertelt het complete verhaal van Jo Siffert, 
van zijn jeugd tot zijn grootste successen. Auteur 
Ed Heuvink was getuige van Siffert’s spectaculaire 
overwinningen. Tijdens het samenstellen van dit 
boek heeft hij gesproken met Siffert’s familieleden, 
vrienden en toenmalige tegenstanders. Het 
driehonderdzesendertig pagina’s dikke boek 
behandelt het korte leven van Siffert op diepgaande 
wijze en bevat talloze niet of zelden gepubliceerde 
persoonlijke foto’s uit privéarchieven. Dit kwalitatief 
hoogstaande naslagwerk is aangevuld met een apart 
hoofdstukken met statistieken. 

Ondertitel The Swiss racing legend
Auteur(s) Ed Heuvink
Publicatie datum 2019
EAN 9783927458475
Taal Engels, Duits, Frans
Binding Gebonden, zonder stofomslag
Pagina’s 336
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Gewicht 2.000 gram
Prijs € 72,50
Voorraad Beperkte voorraad



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

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

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

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

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

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem
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Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar

Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar. 
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?
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De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche offi ciële dealer? Als 

geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik 

van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat 

origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen 

met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.

Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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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. 

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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