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e zijn net terug van Zandvoort 

waar afgelopen weekend de 

Porsche Days 2018 werden gehouden. 

Wij hebben daar beide dagen met 

een clubstand gestaan en een paar 

van onze leden hebben hun auto 

die dagen in de “70 years Porsche 

sportcars” line-up geshowd. Al met al 

een succesvol evenement. Leuk dat er 

veel interesse was voor onze club en 

we ook een aantal nieuwe leden zullen 

verwelkomen.

Wereldwijd zijn er evenementen 

gehouden omtrent het thema “70 years 

Porsche sportcars”. In Stuttgart zelf 

een opkomst van duizenden Porsche’s. 

Vanaf 1948, wanneer er in een houten 

schuur in Gmund de eerste 356 werd 

gebouwd tot vandaag, met de hele 

Porsche range. Best indrukwekkend 

wat Dr. Porsche en familie in die 70 

jaar heeft opgebouwd. Het had ook 

niet veel gescheeld of Porsche had 

VW overgenomen en was een van 

de grootste automakers ter wereld 

geweest. En persoonlijk vind ik het dan 

mooi dat onze 911 en 912 modellen 

aan de basis stonden tot een van de 

meest iconische auto’s wereldwijd, de 

Porsche 911.

Ook binnen de club is er weer 

voldoende te doen. Naast de snelle trip 

naar het Verenigd Koninkrijk voor de 

Lifeline brandblussers (verslag verder 

in dit clubblad), zijn we ook volop bezig 

met aankomende evenementen zoals 

Le Mans Classic en de Enstall Classic, 

een nieuwe clubkleding ronde en 

andere projecten. Een van die andere 

projecten is de AVG, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

Ook wij als club zullen eraan moeten 

geloven. We zullen binnenkort 

met een nieuwe Privacyverklaring 

komen die wordt toegevoegd aan 

ons huishoudelijk regelement. In de 

basis moeten wij als club onze leden 

informeren wat wij met hun data doen, 

hoe we ervoor zorgen dat die data 

veilig is en wie er toegang tot heeft. 

Waarschijnlijk heeft u net als ik talloze 

e-mails gekregen waarbij je akkoord 

moet geven op een privacyverklaring. 

Ook wij zullen opnieuw dit akkoord van 

u moeten vragen. Daarnaast zullen we 

voor de wijziging van ons huishoudelijk 

regelement een ALV moeten beleggen. 

We zullen dus ergens de komende 

maanden een extra vergadering 

inplannen. Kortom, voldoende te doen 

voor het bestuur.

Naast het dagelijkse reilen en zeilen 

van de club zijn we ook al weer bezig 

met de agenda voor volgend jaar. We 

kregen al vragen van leden of we niet 

een aantal evenementen opnieuw 

op de kalender konden zetten. Ik 

kan u alvast melden dat we op veler 

verzoek Goodwood Revival weer gaan 

bezoeken volgend jaar. Ook hebben 

we afgelopen weekeinde een clublid 

gestrikt die ons de mooiste plekken van 

het zwarte woud gaat laten zien. Dit 

is pas een greep uit de evenementen 

die we gaan organiseren. Wel meteen 

nog een verzoek, zijn er leden die het 

leuk lijkt een evenement of trip (mede) 

te organiseren? Dit kan samen met 

DE VLAGGEN ZIJN WEER GESTREKEN, DE AFZETPAALTJES VOOR 
DE 911 WEER TERUG NAAR DE VERHUURDER EN DE RODE 911 
WEER IN DE GARAGE…  

de huidige evenementencommissie. 

Zoals u zich kunt voorstellen kost 

het organiseren van een evenement 

erg veel tijd en is elke hulp welkom. 

Wij horen graag van u op ec@

klassieke911912.nl.

En nog even als afsluiter, zoals u al 

heeft kunnen lezen hierboven is mijn 

rode 911 weer rijdende. Het bleek 

toch dat er meer aan de hand was dan 

een losgetrild boutje. Van de 1e en 2e 

versnelling waren de schakelkransen, 

synchro-ringen en hondetanden 

kapotgereden, waarschijnlijk toen 

ik vorig jaar met een niet werkende 

koppeling van de Duitse autobahn af 

moest. Bak is inmiddels gerepareerd 

en we kunnen er weer heel wat jaren 

tegenaan. Even een tip, mocht u ook 

al wat beginnende problemen hebben 

met uw versnellingsbak, zoals een 

slecht schakelende 1e versnelling, beter 

eerder laten repareren dan uitstellen. 

De kosten voor de interne onderdelen 

zijn hoog en het door blijven rijden 

veroorzaakt meer schade wat 

uiteindelijk resulteert in hogere kosten. 

Nu verder met de laatste puntjes voor 

de Le Mans Classic trip. Roadbook 

schrijven, routes controleren en zorgen 

dat ik de kaarten in huis heb. Komt 

goed. Kan me nu al verheugen op de 

trip door het Franse platteland naar een 

van de mooiste klassieke motorsport 

evenementen wereldwijd…

Tot snel!

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.

16-1982 Porsche - adv - 1-1 - Porsche 911 - 912 Club - 210 x 297 mm DEF.indd   1 20-12-16   09:19

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.

16-1982 Porsche - adv - 1-1 - Porsche 911 - 912 Club - 210 x 297 mm DEF.indd   1 20-12-16   09:19

VAN DE VOORZITTER

W



VAN DE VOORZITTER

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER 

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

PAASRIT

OVER GROENE PORSCHES EN ANDERE 

CULTKLEUREN

EVENEMENTENKALENDER

TECHNISCHE CLUBMEETING

MOEZELRIT

JUBILEUMRIT

LIFELINE BRANDBLUSSERS

JUBILEUMWEEKEND DEELNEMERS

BOEKBESPREKING

PORSCHE DAYS 2018: PORSCHES 

OVERSPOELEN ZANDVOORT

KNAC

FEHAC NIEUWS

NIEUWE LEDEN

03

06

08

10

12 

15

16

19

22

26

29

35

36 

38

40

43

19 35

36

IN DEZE UITGAVE IN DEZE UITGAVE

22

16

12 26 In deze uitgave



68
schaapontwerpers - full service digital agency

WIJ ONTWIKKELEN DIGITAL 
EXPERIENCES DIE EEN GLIMLACH 

OP JE GEZICHT TOVEREN!

www.schaapontwerpers.nl

6

DE KANS IS GROOT DAT DIT CLUBMAGAZINE WAT LATER 
BIJ U OP DE MAT VALT DAN U GEWOON BENT. 

it omdat we de op 9 en 10 juni jl. gehouden Porsche Days 2018 

op Zandvoort mee wilden nemen. Een fantastisch evenement 

waar we ons samen met andere officiële Nederlandse Porsche 

clubs aan het publiek hebben gepresenteerd. Porsche liefhebbers 

die het evenement hebben bezocht, waren zonder uitzondering 

erg enthousiast. Dat gold ook voor zoonlief Beau, met wie ik 

het evenement samen met m’n broer bezocht. Beau had daar de 

middag van zijn leven, tussen al dat moois uit Zuffenhausen. Maar 

ook even de schrik te pakken, toen tijdens een van de GT3 Cup 

Benelux Cup manches een Belgische coureur bij het ingaan van 

de Hugenholtzbocht zijn peperdure bolide letterlijk pal voor onze 

neus in de betonnen afzetting boorde. Een daverende klap en een 

enorme stofwolk op nog geen 5 stappen bij ons vandaan! Gelukkig 

gaf de betonnen afzetting geen millimeter mee en hield het gaashek 

er bovenop de in het rondte vliegende brokstukken effectief tegen. 

De rijder kwam met er met de schrik vanaf en stapte vrij laconiek en 

ongedeerd uit het wrak. Als je al ideeën had om ook te gaan racen 

met je 911 zetten dit soort ervaringen je gelijk met beide benen op 

de grond…

25-jarig clubjubileum
Verder staat dit clubmagazine natuurlijk vooral in het teken van 

het 25-jarig jubileum van onze club, wat op 12 en 13 mei jl. op 

grootse wijze werd gevierd. Uiteraard treft u een artikel aan met 

een uitgebreide fotoreportage van de hele happening, die werd 

georganiseerd door Jan Broekhuizen, Johan Meijer, André Verboom, 

Albert Vos en Patrick de Wit. De foto’s zijn van de hand van 

Annemarie Wolkers van Studio Wolkers Enkhuizen, die in opdracht 

van de club opnamen maakte voor een fotoboek als aandenken. 

Bij verschijnen van deze uitgave heeft u daar vermoedelijk al 

bericht van gehad. Voorts maakte clublid Esaï Beugelsdijk enkele 

schitterende drone opnamen en schoot uw redacteur / webmaster 

nog wat actiefoto’s onderweg.  

Van Rein de Ruiter, journalist van PUUR Porsche Magazine, 

kregen we op verzoek de beschikking over zijn reportage die hij van 

ons jubileumevenement maakte, in de vorm van interviews met 

een vijftal clubleden. Dit is als apart artikel in dit clubmagazine 

overgenomen, als compensatie voor het feit dat we deze keer geen 

clublid konden schaken voor de vaste rubriek “Even voorstellen”. 

Met dank aan PUUR Porsche Magazine!

Wat verder nog? 
Hakse Straatsma en Albert Vos zagen vanwege drukke agenda’s 

deze keer geen kans een bijdrage te leveren. Die houden we 

dus tegoed. Maar dat wordt gecompenseerd door een zeer 

lezenswaardig artikel van onze voorzitter, die samen met onze 

secretaris naar het Verenigd Koninkrijk toog om aldaar 

een autolading brandblussers op te halen. Dat dit met 

name qua terugreis nog niet zo eenvoudig was, leest 

u verderop in deze uitgave. Uiteraard zijn er de vaste 

rubrieken waaronder het FEHAC- en KNAC nieuws 

en is er een (foto)verslag van de op 2 april jl. gereden 

Paasrit. Verder kregen we van kersvers clublid Cees 

(en zijn vrouw Maria) Groenland een verslag van de 

door Helene en Bert Klunder eind mei georganiseerde 

Moezelrit. Naast (of liever gezegd na) het rijden met de 

Porsches werd die dagen zo te lezen ook serieus werk 

gemaakt van het wijnproeven… 

Cultkleuren
Porsche Nederland publiceerde een artikel over de 

Cultkleuren van de gloednieuwe Porsche GT3 RS. 

Grappig om te lezen dat men de inspiratie hiervoor 

voornamelijk opdoet vanuit het kleurenpallet waarmee 

onze Porsches 911 en 912 in de jaren ’60 en ’70 werden 

uitgeleverd. Eens temeer het bewijs dat die periode 

voor Porsche zeer belangrijk is geweest en feitelijk nog 

steeds is.  

Even voorstellen
Tot slot nog een oproep aan u allen. Uw redacteur 

is voortdurend op zoek naar clubleden die met hun 

auto(‘s) willen acteren in de rubriek “Even voorstellen”. 

Voor nieuwe leden een uitgelezen mogelijkheid om 

zichzelf in één klap aan alle leden voor te stellen. Maar 

uiteraard nodig ik ook de “oudgedienden” onder u uit 

zichzelf op te geven. Een A4’tje tekst en enkele goede 

foto’s volstaan, uw redacteur maakt er een mooi artikel 

van! Ik wens u een mooie Porsche zomer toe met veel 

veilige kilometers!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

D

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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fgelopen kwartaal hebben we een 

aantal evenementen gehad met onder 

meer het Clubjubileum en de Moezelrit. Het 

25-jarig clubjubileum had met 54 auto’s en 110 

deelnemers een grote opkomst bij het prachtige 

kasteel Vaalsbroek, waarover een uitgebreid 

verslag verderop in het magazine te vinden is. 

De Jubileumcommissie is nog bezig met het 

samenstellen van een fotoboekwerk als aandenken 

aan het weekend. Ook de Moezelrit was een zeer 

geslaagd evenement met 21 auto’s en 40 personen. 

Ook hierover een leuk stukje van Cees en Maria 

Groenland verderop in het magazine. Verder hebben 

we elkaar nog kunnen zien op de Cars & Coffee bij 

ons clublid Eric Wolbert in Achterveld, waar een 

nieuwe mogelijkheid voor het passen en bestellen 

van clubkleding was. Tegen de tijd dat je dit leest 

zal de grote groep die afreist naar Le Mans alweer 

terug zijn na een genot aan ronkende motoren van 

de klassieke racebolides. Misschien geldt hetzelfde 

voor de groep deelnemers die naar Oostenrijk gaan 

voor de Ennstal Classics. 

Na de zomervakantie staat in september de 

Ardennenrit gepland en natuurlijk onze jaarlijks 

terugkerende Herfstrit welke dit jaar in een 

centraal deel van Nederland (omgeving Leusden, 

met uitwaai richting noordoosten) zal worden 

gereden. Als afsluiting van het jaar hebben we nog 

een Technische dag op de agenda staan, waarbij 

de versnellingsbak en misschien specifiek de 912 

als onderwerp in de planning staat. Deze dag zal 

worden georganiseerd bij Jan de Haan Techniek in Abcoude. 

Inmiddels zijn we bezig om de kalender voor 2019 in elkaar te 

draaien, wij hebben al best een aantal ideeën, maar horen ze ook 

graag van jullie, dus laat ze maar doorkomen.

Wij hopen jullie in grote getalen te zien op één of meerdere van 

onze evenementen. 

Patrick & Dennis

AFGELOPEN PERIODE STOND BIJ DE EC IN HET TEKEN VAN 
DE NIEUWE CONSTELLATIE NA DE INSTALLATIE VAN PATRICK 
ALS HOOFD EVENEMENTENCOMMISSIE. DE OVERDRACHT 
IS VOORSPOEDIG VERLOPEN EN WE HEBBEN ONZE DRAAI 
GEVONDEN. FIJN!

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

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

ONTWERP  
SchaapOntwerpers 
030 - 276 91 67 
www.schaapontwerpers.nl

DRUK  
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76 
martijn@waddinxveen.multicopy.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.

COLOFON

A

HET 25-JARIG CLUBJUBILEUM HAD 

MET 54 AUTO’S EN 110 DEELNEMERS 

EEN GROTE OPKOMST BIJ HET 

PRACHTIGE KASTEEL VAALSBROEK
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Fotoverslag van de zeer geslaagde eerste clubrit van dit 

seizoen: de traditionele Paasrit die deze keer werd verreden 

door de polders onder de rook van Amsterdam. De rit werd 

samengesteld door Peter & Linda Broerse en startte dan 

ook bij Project Porsche, Peter’s bedrijf in Mijdrecht. Na 

ontvangst met een kopje koffie of thee met gebak volgde 

een mooie rit door het mooie polderlandschap tussen 

Amsterdam en Utrecht. Onderweg kon worden genoten van 

mooie vergezichten en werd onder meer een stukje van de 

Vecht aangedaan met zijn prachtige statige herenhuizen. 

De rit voerde verder langs forten die deel uitmaken van 

de stelling van Amsterdam, langs pittoreske dorpjes en 

mooie kasteeltjes. Onderweg was er voldoende aambod van 

restaurants en terrassen voor de lunch of een koffiestop.

De mooie rit eindigde bij restaurant de Strooppot aan de 

Kromme Mijdrecht, waar een heerlijk warm en koud buffet 

klaar stond. Dankzij de inspanningen van organisatoren 

Peter en Linda Broerse een mooie start van ons Porsche 

seizoen! 

Foto’s van Dick Groen (http://www.autopics.nl) en clublid Peter Broerse

PAASRIT 2 APRIL 2018
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INTENSIEF GETEST
De ontwerpers moeten in de toekomst kunnen kijken, want het 

duurt jaren om een nieuwe kleur te ontwikkelen. Dat komt onder 

meer door de hoge kwaliteitseisen die Porsche aan de lak stelt. Zo 

wordt hij 24 maanden lang in de woestijn aan de zon blootgesteld, 

waarna hij niet van kleur mag zijn veranderd. Daarbij moet de lak 

tegen zout water kunnen, tegen velgenreiniger, maar ook – en dat 

is bij een sportwagen als de 911 GT3 RS heel belangrijk – tegen de 

inslag van steentjes.

INSPIRATIE
Om tot een nieuwe carrosseriekleur te komen, kijken de ontwerpers 

eerst welke kleuren er in het verleden zijn gebruikt. Daarna komen 

ze met ideeën en overleggen die met collega’s van de verkoop- en 

marketingafdeling. Als laatste moeten ze proberen vast te stellen 

“We stemmen een kleur heel precies af op het karakter van de 

auto”, legt Miloševic uit. “Een kleur moet altijd de kwaliteiten 

van een auto benadrukken.” Voor de 911 GT3 RS kozen Sika en 

Miloševic daarom voor een opvallende geelgroene tint, die door 

de marketingafdeling Lizard Green werd gedoopt. “De kleur 

is extravert”, aldus productmanager Sina Brunner. “Hij straalt 

sportiviteit en wendbaarheid uit, dus past hij perfect bij de nieuwe 

911 GT3 RS.”

OVER GROENE 
PORSCHES EN ANDE-
RE CULTKLEUREN
De nieuwe Porsche 911 GT3 RS gaat in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u, heeft een 
topsnelheid van 312 km/u en gaat in 6.56,4 minuten over de Nordschleife. Maar bovenal is 
hij groen. Waarom eigenlijk? Barbara Sika en Daniela Milošević kunnen die vraag het beste 
beantwoorden, want zij ontwikkelen de exterieurkleuren voor nieuwe Porsche modellen.

COMMUNICATIEKLEUR
Zullen GT3 RS kopers massaal voor de ongewone 

tint kiezen? Dat is nog maar de vraag, want ook 

de ontwerpers weten heel goed dat de kleur 

polariserend is. En dat is ook de bedoeling. Lizard 

Green is een zogeheten communicatiekleur. Hij 

wordt over de hele wereld gebruikt in marketing- 

en advertentiematerialen voor de 911 GT3 RS. Het 

belangrijkste doel van de kleur is niet om het iedereen 

naar de zin te maken, maar juist om de aandacht te 

trekken en de bijzondere en unieke kwaliteiten van de 

GT3 RS te benadrukken.

ZO WORDT HIJ 24 MAANDEN LANG IN DE 

WOESTIJN AAN DE ZON BLOOTGESTELD, 

WAARNA HIJ NIET VAN KLEUR MAG ZIJN 

VERANDERD. 
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CLUB EVENEMENTEN 

Le Mans Classic

Ennstal Classic

Ardennenrit

Herfstrit

Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN

Concours d’Elegance

Oldtimer Grand Prix

Historic Grand Prix

6 t/m 8 juli

18 t/m 22 juli

21 t/m 23 september

7 oktober 

november

29 juni t/m 1 juli

10 t/m 12 augustus

31 aug t/m 2 sept

Le Mans (Fr)

Oostenrijk

België / Luxemburg

Centraal Nederland

Jan de Haan Techniek in 

Abcoude

Apeldoorn

Nürburgring

Circuit Zandvoort

EVENEMENTENKALENDER 2018

welke kleuren over een paar jaar populair zullen 

zijn. “Een belangrijke bron van inspiratie is de 

meubelindustrie”, zegt Miloševic, “want die heeft ook 

een lange ontwikkelingstijd nodig voor haar kleuren.”

TRENDS ZIJN CYCLISCH
Hoe en waarom een kleur in de mode komt, is 

lastig te bepalen. De mode-industrie geeft vaak 

de aanzet, waarna een tint wordt opgepikt door 

interieurontwerpers en meubelmakers. Maar één 

ding is duidelijk: trends zijn cyclisch. Neem de kleur 

wit. Die was in de jaren zeventig heel populair, tot 

na het jaar 2000 bijna taboe en is sinds 2010 in trek 

als communicatiekleur voor elektrische auto’s. Wit 

straalt puurheid en milieuvriendelijkheid uit.

BESTSELLER-KLEUREN
Bepaalde kleuren, zoals Signal Yellow of Star Ruby, 

zullen altijd geassocieerd worden met het model 

waarvoor ze zijn ontwikkeld. De voorganger van 

de 911 GT3 RS werd gepresenteerd in Lava Orange. 

Die kleur werd enorm populair in China en stond in de top drie 

van meest gekozen Porsche kleuren in dat land. Onder de juiste 

omstandigheden kan een communicatiekleur dus zeker een 

bestseller worden.

TYPISCHE PORSCHE KLEUR
De favoriete kleur van Daniela Miloševic is Signal Yellow uit de 

jaren zeventig. Ze noemt de tint een “klassieke, typische Porsche 

kleur”. Barbara Sika is juist gefascineerd door het contrast 

tussen Viper Green en Tangerine (oranje) dat Porsche vaak in 

advertentiecampagnes heeft gebruikt. Sina Brunner kiest voor Star 

Ruby (een mix tussen roze en paars) uit de jaren negentig, een 

cultkleur waarin de 964 Carrera RS was gehuld.

Bron: PON Porsche



TOEN GING HET LOS; DE ENE NA 

DE ANDERE AANMELDING KWAM 

BINNEN. DE MAILBOX DRAAIDE 

OVERUREN.
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Hierna liet Peter zien wat de risico’s zijn bij accu’s 

en accupolen, iets wat helaas erg vaak voorkomt. 

Ook werd gedemonstreerd hoe je laadspanning 

meet en waaraan deze moet voldoen. Aansluitend 

kwam het meten en lokaliseren van een illegale 

stroomverbruiker aan bod. In de werkplaats werd 

a.h.v. een auto uitgelegd hoe de routing is van het 

start- en laadcircuit en welke defecten hierin kunnen 

ontstaan. Vervolgens had Peter op de werkbank de 

gehele dynamo kabelstreng en alle onderdelen van 

de dynamo uitgestald. Hiermee kon de werking en 

mogelijke defecten worden uitgelegd. Ook kwam 

de werking van de startmotor aan bod en er lag een 

geheel gedemonteerde startmotor. Vervolgens kwam 

egelmatig zaten we hierover na te denken en kwamen er 

steeds meer ideeën , gebaseerd op praktijk ervaringen. Ook 

is destijds het Eerste Hulp Bij Pechpakket uitgegeven en hierin 

zit ook een multimeter. Hoe werkt dat ding en wat kan ik er zoal 

mee doen? Hoe meet ik een illegale stroomverbruiker, hoe werkt 

de dynamo? Zodoende de uitnodiging opgemaakt en verstuurd. 

Zal wel een heel klein groepje zijn die dit specifieke onderwerp 

aanspreekt….? Toen ging het los; de ene na de andere aanmelding 

kwam binnen. De mailbox draaide overuren. Dat was schrikken, 

want onze doelstelling bij dit soort evenementen is om kennis te 

delen en over te dragen. Dat gaat alleen als de groep niet te groot 

is, zodat iedereen er met z’n neus bovenop zit. Het gaat tenslotte 

om leren meten etc. We vonden de oplossing in het organiseren 

van een tweede dag en iedereen bleek bereid om de groep te 

verdelen tussen zaterdag 13 en zondag 14 april. 

We begonnen met een gezellig ontvangst, vergezeld van 

een kopje koffie en cake. Even bijpraten onder elkaar en 

ondertussen rondneuzen in de werkplaats bij diverse projecten. 

De te restaureren carrosserie van de 70-er Targa op de Celette 

richtbank trok ook veel bekijks. De start van het programma 

werd gemaakt met een duidelijke PowerPoint presentatie over de 

werking en bediening van de multimeter. We zouden tenslotte 

leren metingen te doen, dus eerst maar een goede basis leggen. 

TECHNISCHE 
CLUBMEETINGS
HET ELEKTRISCH 
CIRCUIT

Ergens in februari nam de Evenementencommissie contact op en vroeg ons een 
technische dag te organiseren in april. Zij vroegen ons om uitleg te geven over 
het elektrische circuit van onze Porsches, mede gezien het grote aandeel in 
recente pechgevallen tijdens de buitenlandse evenementen. Slik! Hoe gaan we 
deze materie inzichtelijk maken en begrijpelijk overbrengen? Wat kun je hierover 
zoal vertellen? Dat leek een flinke uitdaging!

TECHNISCHE CLUBMEETINGTECHNISCHE CLUBMEETING
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de ontsteking aan bod. Aan de hand 

van diverse onderdelen werd uitgelegd 

hoe de ontsteking functioneert en 

wat er bijzonder is aan de thyristor 

ontsteking. De zekeringkast in de 

motorruimte kreeg ook nog even 

aandacht. Hier werd getoond dat 

nieuw uitgeleverde zekeringkasten 

een gespiegelde aansluiting hebben 

ten opzichte van degene uit de jaren 

70. Weliswaar om te bouwen, maar 

vereist wel wetenschap!

De belangstelling en de interactie 

in de groepen was bijzonder goed. 

Hierdoor komen er veel vragen naar 

voren en kunnen ervaringen gedeeld 

worden. Tijd voor de lunch. Even 

lekker genieten van de luxe broodjes 

en een wandelingetje langs de auto’s. 

Sommigen gingen fanatiek lezen in 

de elektrische schema’s en vuurden 

tussentijds nog vragen af.

Na de lunch werd vervolgd met een 

Meet-Workshop aan een lange tafel. 

Hierop was de heuse kabelstreng 

van een 911 uitgestald waaraan 

allerlei elektrische componenten 

waren aangesloten, zoals koplamp, 

achterlichten, contactslot, 

lichtschakelaar, remlichtschakelaar 

etc. Nu kon de theoretische kennis in 

praktijk worden gebracht! Niet geheel 

TECHNISCHE CLUBMEETING

onverwacht had Peter hierin diverse 

storingen aangebracht. De deelnemers 

moesten zodoende vaststellen waarom 

bijvoorbeeld het linkerachterlicht 

niet werkte. Opvallend was hoe goed 

men de eerdere uitleg omzette in 

een gerichte diagnose. Heel efficiënt 

ging men stap voor stap meten om 

het defect te lokaliseren. Zodoende 

kon worden vastgesteld dat bij 

het ene achterlicht een gebrekkige 

massa de oorzaak was , terwijl bij het 

andere achterlicht het defect in de 

lichtschakelaar bleek te zitten. Deze 

uiteenzetting veel aandacht.

Het programma werd afgerond met 

een inbouwdemonstratie van een 

koplamp relaisset van Kroon Wire 

Harnesses.  De huidige H1 en H4 

lampen vragen een hogere spanning, 

deze loopt door de (kostbare en 

zeldzame) lichtschakelaar van onze 

klassieker. Ook treedt er door de 

vrij lange en dunne kabelstreng 

spanningsverlies op bij de koplampen, 

waardoor zij iets zwakker branden. 

De dimlicht relaisset spaart de 

lichtschakelaar en zal de koplampen 

feller doen branden. Dit kon duidelijk 

worden vastgesteld door metingen 

vooraf en na inbouw van het set. Ook 

levert deze firma een zweefzekering 

die je kunt plaatsen tussen de 

lichtschakelaar en de bedrading naar 

dashboardverlichting. Destijds werd 

dit circuit niet gezekerd (!) en helaas 

treedt hierin regelmatig kortsluiting 

op met hele nare gevolgen…Peter 

heeft nog feedback aan Kroon gegeven 

waardoor er inmiddels per type 

911/912 SWB, 911 LWB en G-modellen 

een specifiek bedrading- en relais 

set beschikbaar is. Gedurende een 

actieperiode kon deze set door alle 

clubleden met korting besteld worden! 

De deelnemers waren zeer enthousiast 

en hadden allemaal het gevoel er veel 

van opgestoken te hebben.

Peter Broerse en Albert Vos

MOEZELRIT
Hallo beste clubleden, allereerst willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Maria en Cees 
Groenland en sinds kort lid van jullie Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland. We zijn 
woonachtig in het mooie Waarland,  gelegen tussen Alkmaar en Schagen. We zijn al 18 jaar 
in het gelukkige bezit van een signaloranje 911 targa van 1970 en gaan hier ieder jaar mee 
op vakantie!

Het toeval wil dat ik enkele maanden 

geleden een ander clublid (en vroegere 

collega) René Olij  sprak. René stelde 

voor ook lid van de club te worden, 

want er zouden leuke evenementen 

en ritten worden georganiseerd. Ik 

had een jaar of 10 jaar geleden het 

aanmeldformulier al eens uitgedraaid, 

maar daar toen verder niets mee 

gedaan. Maar door het enthousiasme 

van René hebben wij ons als clublid 

aangemeld en ons gelijk ingeschreven voor de 

Moezelrit!

Vrijdag 25 mei waren wij rond tien uur in Graft 

Noord Holland om samen met René en Simone 

de reis aan te vangen. René vroeg nog keurig of ik 

nog moest tanken? Want hij ging nog even langs 

de pomp. Ik antwoorde “nee hoor hij is nog vol”! 

Langs de A2 kwam er nog een stel bij (Rob en Annet) 

en zo gingen wij met 3 Porsches op pad. Gelukkig 

reden wij in het midden want wat gebeurde er op 

onze eerste rit naar het verre Duitsland? Ja hoor, 
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de auto hij stopte ermee, we stonden met pech. 

Langs de zeer drukke snelweg nogmaals gekeken, 

maar de tankmeter stond opeens nog op een kwart 

en dat was raar zoveel verbruikt een Porsche toch 

niet? De tank was toch vol? René en Rob gingen een 

tankstation opzoeken en nadat ik een 5 liter jerrycan 

in de tank had geleegd, liep de auto weer als een 

zonnetje. U begrijpt dat ik dit natuurlijk helemaal 

stil wilde houden…

Uiteindelijk arriveerden wij rond vijf uur in de 

namiddag in het Hotel Weinhaus Lenz in Punderich. 

Gelukkig niet als allerlaatsten. We werden hartelijk  

ontvangen door Helene en Bert Klunder en na een 

paar minuten voelden wij ons helemaal thuis in de 

club. Al snel bevonden we ons bij de wijnproeverij 

in de kelder van de familie Lenz en ondanks ons 

Duits niet zo goed is, konden wij toch een beetje 

begrijpen welke wijn wij  mochten proeven. Daarna 

nog heerlijk op het terras gezeten en ingecheckt bij 

een andere familie Lenz, enkele panden verderop. 

Het toeval wil dat daar een prachtige gerestaureerde 

Porsche tractor onder de carport stond waar 

ik ook gecharmeerd van ben. Prachtige kamer, 

heerlijk geslapen en ’s ochtends na het ontbijt 

klaar voor de rit. Het was fabelachtig mooi weer. 

Dus dakje eraf, goed ingesmeerd met factor 50 en 

zonnebrilletjes op! De briefing werd gehouden, we 

kregen een zeer uitgebreid routeboek en de eerste 

Porsches gingen van start. Het was een mooie rit 

van zo’n 145 km waarbij de Moezel regelmatig in 

beeld was. Onderweg een paar keer achter andere 

clubleden aangereden, want die weten tussen al die 

wijnranken de route wel te vinden dachten we. Dat 

klopte vrij aardig, en als we verkeerd zaten allemaal 

keurig omdraaien en weer terug naar de goede 

route. Het kon ons niet lang genoeg duren. Rond 

de klok van 12 uur in het plaatsje Bremm genoten 

van een heerlijke lunch. We werden rond drie uur in 

het hotel terug verwacht voor een verrassingstocht. 

We zouden allemaal in de “boot” genomen worden 

en dat klopte helemaal. Het werd namelijk geen 

bootreis op de Moezel maar een tocht in huifkarren 

tussen de wijnranken door. Deze karren waren 

rijkelijk voorzien van dozen wijn en u begrijpt het 

al, het druivennat werd onderweg gretig genuttigd. 

Tijdens de tussenstop konden de clubleden zonder 

hoogtevrees een ca. 40 meter hoge uitkijktoren 

beklimmen om de hele omgeving te bekijken. 

nemen, het was dan ook te mooi om waar te zijn. De volgende 

ochtend een heerlijk ontbijt op het terras en aanstalten maken om 

te vertrekken. U begrijpt dat ik drie keer heb gecontroleerd of de 

tank vol zat! Geen enkel risico meer…De rit naar huis verliep dan 

ook geheel zonder problemen.

Langs deze weg willen we Helene en Bert Klunder bedanken voor 

de geweldige organisatie en de andere clubleden voor de warme 

ontvangst en het gezellige weekend. Jullie zien ons zeker terug! 

Maria en Cees Groenland 

’s Avonds een heerlijke BBQ en wat wil het toeval, 

Maria ving op dat de oom van de kok nog meer 

Porsche tractors in bezit had. Daarop heb ik de 

kok gevraagd of wij deze mochten bekijken. Dat 

was prima, de 83-jarige oom werd gebeld en die 

was direct enthousiast. Met een klein clubje naar 

ons appartementen complex en wat schetste onze 

verbazing: deze meneer Lenz had 26 gerestaureerde 

Porsche tractors staan en daar sliepen wij boven! Er 

kwamen steeds meer leden een kijkje in de kelder 

HET WAS FABELACHTIG MOOI 

WEER. DUS DAKJE ERAF, GOED 

INGESMEERD MET FACTOR 50 EN 

ZONNEBRILLETJES OP!



p zaterdagochtend 12 mei werd rond half 

elf ’s ochtends verzameld bij het super 

gastvrije Porsche Classic Center Gelderland. Na 

een warme ontvangst door eigenaar Mark Wegh en 

zijn team, volgde een uitgebreide rondleiding door 

dit schitterende bedrijf, het eerste Porsche Classic 

Center ter wereld! Ter afsluiting werd een bezoek 

gebracht aan de op de verdieping gelegen museale 

privé collectie van Marc Wegh. In één woord 

schitterend, je komt ogen tekort.

JUBILEUMWEEKEND  
12 EN 13 MEI 2018

De club heeft een onvergetelijk 25-jarig Jubileumweekend achter de rug. Het 
bij dit artikel afgedrukt beeldmateriaal vertelt eigenlijk het hele verhaal, dus we 
houden het bij een korte toelichting van het organiserende team bestaande uit 
Jan Broekhuizen, Johan Meijer, André Verboom, Albert Vos en Patrick de Wit. 
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Na de rondleiding moest vaart gemaakt 

worden om volgens schema in Vaals 

aan te komen. Er volgde een mooie rit 

met 52 equipes dwars door Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg. Onderweg 

een aantal rivieroversteken met 

pontjes, door onze redacteur – 

webmaster op de gevoelige plaat 

vastgelegd. Aangekomen op Kasteel 

Vaalsbroek werden alle deelnemers 

met hun auto’s door vakfotograaf 

Annemarie Wolkers op de foto gezet 

en stond aansluitend de koffie met een 

Limburgse vlaai klaar. Regelmatig is 

er na afloop van een rit nog wel wat 

te sleutelen, maar dat was deze keer 

niet het geval. Clublid Esaï Beugelsdijk 

Jos Baijens, met lidnummer 006 

één van de leden van het eerste uur 

vertelde over de oprichting en de 

vroege beginjaren van de club en oud-

voorzitter en erelid Erik-Jan Huiberts 

nam de aanwezigen aan de hand van 

enkele hilarische anekdotes mee in de 

voorbij clubjaren. Na het diner werd de 

avond tot in de late uurtjes voortgezet 

met muziek en dans.

Na de overnachting en een goed ontbijt 

keerde alle deelnemers de volgende 

ochtend met een voldaan gevoel 

huiswaarts. 

Al met al een zeer geslaagd 

jubileumfeest met heel veel dank en 

hulde aan de organisatoren:

Jan Broekhuizen, Johan Meijer, André 

Verboom, Albert Vos, Patrick de Wit.

Marc Bezem

Foto credits:

Annemarie Wolkers-Ven - Studio Wolkers 

Enkhuizen, Esaï Beugelsdijk – drone 

opnamen, Marc Bezem.

JOS BAIJENS, MET LIDNUMMER 006 ÉÉN VAN 

DE LEDEN VAN HET EERSTE UUR VERTELDE 

OVER DE OPRICHTING EN DE VROEGE 

BEGINJAREN VAN DE CLUB

maakte met zijn drone camera een 

serie spectaculaire foto’s van de op het 

parkeerterrein opgestelde auto’s. Een 

kleurrijk tafereel wat het tijdsbeeld van 

onze auto’s perfect illustreert. 

In de avond volgde na het aperitief 

buiten op het terras een statieportret 

op de trappen van het kasteel. Voor 

aanvang van het feestelijk diner 

uiteraard een welkomstwoord 

door onze clubvoorzitter waarbij 

de organiserende clubleden 

allerhartelijkst werden bedankt. 

Verder een terugblik op de voorbije 

kwarteeuw Klassieke Porsche 911 

en 912 Club Nederland door een 

tweetal “oudgedienden” van de club. 
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74 brandblussers….. Dat was de bestelling bij Lifeline Fire & Safety Systems Ltd. In 
totaal hadden 51 leden interesse in een kwaliteitsbrandblusser voor in de 911 of 
912 voor een zeer aantrekkelijke prijs. Een geslaagde actie lijkt me.

estelling was snel geplaatst, maar de blussers moesten 

natuurlijk ook nog naar Nederland komen.  De 

mogelijkheden daarvoor bestuderende, bleek het verschil tussen 

het laten versturen op een Europallet en zelf naar het Verenigd 

Koninkrijk afreizen om de blussers op te halen heel klein te zijn. 

En dat in het voordeel van het zelf ophalen. Wel moet ik daarvoor 

nog Stena line bedanken die ons met 40% korting vanuit Hoek 

van Holland naar Harwich heeft laten varen. 

Dus, de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk geboekt (toen 

nog heen en terug naar/van Harwich met Stena line) en met 

Vincent, onze secretaris, afgesproken dat hij mee zou gaan. We 

zouden op Zondag 6 Mei heen gaan op de nachtafvaart, zodat 

we op maandagochtend vroeg vanuit Harwich naar Coventry, bij 

Birmingham, konden rijden. Daar zouden we naast 

het inladen van de brandblussers ook meteen een 

rondleiding krijgen door de fabriek. Meteen daarna 

zouden we weer terugreizen naar Harwich om ook 

op die avond de nachtafvaart naar Hoek van Holland 

te nemen. Maar helaas kwam het niet zover.

 

Reden hiervoor was dat, ik na de boeking bij Stena 

al had gemaakt, de trip met mijn vader besprak. Die 

verwonderde zich dat je zomaar met zoveel blussers 

in je auto de ferry op mag. Dit zette me aan het 

denken. Ik had al eerder aan Stena doorgegeven dat 

we brandblussers gingen ophalen, dus totaal niet 

meer aan gedacht. Toch maar even bellen…. En toen 

kwam de teleurstelling. De schuim- 

en gas-blussers worden gezien als 

“Dangerous Goods”, gevaarlijke 

stoffen dus. Al met al, het kon wel, 

maar dan moest er wel een gevaarlijke 

stoffen verklaring komen van de 

leverancier en moesten we als vracht 

geboekt worden. Na de verklaring te 

hebben gekregen bleek de terugreis 

opeens 4 keer zo duur te zijn daar we 

als vracht mee zouden moeten. Dus 

op zoek naar alternatieven. Eigenlijk is 

het enige alternatief de kanaaltunnel. 

Deze bleek ook nog eens minder te 

kosten van wat Stena koste. Dus dat 

geboekt voor de terugreis, maar wel 

met meer kilometers als gevolg. 

Alles was klaar en geregeld…. Althans 

dat dacht ik toen in gebeld werd door 

Lifeline…. Het bleek dat zijn met 

het afspreken van de leverdatum ze 

zich niet hadden gerealiseerd dat 

die maandag een nationale feestdag 

was en het bedrijf dus dicht was. 

Wat nu? Gelukkig hadden ze het 

hoofd productie bereid gevonden om 

speciaal voor ons naar het bedrijf te 

komen om ons de blussers te kunnen 

uitleveren.

De overtocht op zondag ging heel 

voorspoedig. Om 06:30 aangekomen 

in Harwich en om 06.45 in de auto. 

Snel waren we van de ferry af en 

konden we onze reis naar de andere 

kant van Engeland beginnen. Daar 

we wel wat tijd hadden voor we 

ons in Coventry moesten meldden, 

hebben we het eerste stuk binnendoor 

gereden. Gezien het vroege uur 

hadden we nog niet ontbeten, dus 

zochten we een plek om wat te 

eten. Het werd Cambridge. Auto 

geparkeerd bij hetzelfde hotel waar 

we een aantal jaar geleden hebben 

geparkeerd tijdens onze “Classic at 

the Castle” trip. Na een stukje lopen 

door downtown Cambridge kwamen 

we uit bij “The Copper Kettle”, een 

leuk, typisch Engels restaurant 

pal tegenover Kings college. Op de 

terugweg naar de auto nog een paar 

andere colleges bekeken. Wat een 

geweldig leuke stad is dit toch…

Daar het labour day was, was het 

erg rustig op de weg en konden we 

lekker doorrijden. Rond 12:00 kwamen 

we uiteindelijk aan in Coventry. 

Andrew van Lifeline stond al op 

ons te wachten. Eerst maar eens de 

Volvo volladen met de 21 dozen. Toch 

niet een hele kleine auto zo’n V70, 

maar het hadden niet heel veel meer 

blussers moeten zijn…. 

Daarna liet Andrew ons de fabriek 

zien. Lifeline Fire & Safety Sytems 

DE SCHUIM- EN GAS-

BLUSSERS WORDEN 

GEZIEN ALS “DANGEROUS 

GOODS”, GEVAARLIJKE 

STOFFEN DUS. 
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Ltd maakt en verkoopt voornamelijk 

brandblussers. Samen met OMP 

en Sparco zijn zij de enige die FIA 

goedgekeurde brandblussystemen 

maken, hoofdzakelijk 

inbouwsystemen. Ze leveren de 

blussers voor diverse raceklassen 

zoals de DTM, Formule Ford en 

leveren aan Dallara, een leverancier 

van LMP2 klasse raceauto’s. Naast 

brandblussers maken ze ook 

Quick release stuurnaven, speciale 

‘rainlights’ zoals gebruikt in o.a. de 

Formule 1 en nog meer. Maar wat 

ze ook maken, alles wordt in-house 

ontwikkeld en gemaakt. 

Na een tour door het magazijn 

kwamen we op de productieafdeling. 

Al met al is het hele bedrijf niet groter 

dan een half voetbalveld. Best klein. 

Op die oppervlakte worden de inbouw 

brandblussystemen gelast, getest, 

gevuld en verpakt. De lege stalen 

handbluscilinders worden ingekocht, 

maar ter plekke gevuld en getest. 

Binnenkort gaat Lifeline ook zelf de 

systemen poedercoaten. De visie van 

de oprichter en eigenaar is zoveel 

mogelijk in-house te doen om de 

kwaliteit zo hoog mogelijk te houden 

en minder afhankelijk te zijn van 

andere partijen. Al snel was het weer 

tijd om in de Volvo te stappen en de 

reis naar Folkestone te gaan maken. 

We namen de M1 van Birmingham 

naar de M25, de ring rond Londen. 

Deze M1 berijden is net of je een 

stukje door de Engelse automotive 

historie reist. In Coventry (Solihul) 

staat de Land Rover fabriek met het 

originele offroad circuit waar de series 

1 is getest. Niet ver van Coventry ligt 

Newport Pagnell, de plek waar de 

Aston Martin fabriek ligt. De nieuwere 

modellen worden nu in Gaydon 

gebouwd, maar naast wat specials 

is de Aston Heritage afdeling nog 

steeds in Newport Pagnell. Niet ver 

voor de M25 kom je nog langs Luton, 

waar de Vauxhalls voor de Engelse 

markt worden gemaakt. Ook bij de 

Eurotunnel moesten we inchecken 

als vracht. Dat houd in dat je niet 

in de trein gaat met je auto, maar je 

deze op een open wagon rijdt en je 

zelf in een passagiersvoertuig moet 

plaatsnemen. En dan maar hopen 

dat die vrachtwagens goed vast staan 

tijdens de rit. Een kleine 30 minuten 

na vertrek uit Folkestone kwamen we 

aan in Calais, waar we al snel op de 

snelweg richting België zaten. Naar 

een paar uur reden we Nederland weer 

binnen. Even bijna 1.100 km in één 

dag.

 aar uiteindelijk thuis een paar 

brandblussers uitgepakt te hebben, 

wist ik als snel dat het de moeite 

waard was, deze trip naar de UK. 

Inmiddels hebben alle leden hun 

brandblussers in huis en rijden we 

toch weer wat veiliger rond in onze 

mooie klassiekers. 

Hessel Roukema

JUBILEUMWEEKEND 
DEELNEMERS
PUUR Porsche Magazine was te gast op kasteel Vaalsbroek tijdens ons 
jubileumweekend op 12 en 13 mei jl. Voor het artikel interviewde de journalist 
van PUUR een vijftal clubleden die uiteenzetten hoe hun liefde voor Porsche 
ontstaan is en waarom ze lid zijn van onze 225 leden tellende club. We kregen 
toestemming de interviews met bijbehorend fotomateriaal 1-op-1 over te 
nemen in ons clubmagazine. Met dank aan PUUR Porsche Magazine dus.
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Albert Vos is een klassiekerliefhebber 

die van zijn hobby zijn beroep heeft 

gemaakt: hij is taxateur. Zijn eigen 

auto, een 911 T met S-pakket uit 1970, 

kocht hij als youngtimer, maar met 

48 jaar is het inmiddels een echte 

klassieker. “De auto heb ik dertig 

jaar en daarvan ben ik er 25 lid van 

de club. Toen de club in 1993 werd 

opgericht, werd ik niet gelijk de eerste 

dag lid, dat gebeurde drie of vier 

maanden na de oprichting. Ik zag een 

auto op Zandvoort staan met een

stickertje erop, toen ging ik toch 

eens kijken. Daar kreeg ik geen spijt 

van, want ik vind het nog steeds een 

leuke club. Vooral de saamhorigheid 

worden. Mijn 911 was op een gegeven 

moment ook wat te nieuw. Maar dan 

maak je een paar mooie trips, naar 

Italië bijvoorbeeld, en dan begint het 

allemaal weer een beetje te leven. Van 

een beetje steenslag gaat niemand 

dood!”

ALBERT VOS: “SAAMHORIGHEID 
VOORAL BIJ HET RIJDEN”

trekt me aan. En het is absoluut geen 

testosteronclub, je kunt hier gewoon je 

vrouw mee naar toe nemen.” De witte 

911 van Vos ziet er prachtig uit. “Hij 

is weleens gespoten, maar gelukkig 

is dat een tijdje geleden. Ik houd niet 

van klassiekers die eruitzien alsof ze 

nieuw zijn. Na bijna een halve eeuw 

hóren er wat gebruikssporen op een 

auto te zitten. Daar hoef je niet je best 

voor te doen, die komen er vanzelf 

op als je hem gebruikt waarvoor hij 

gemaakt is: rijden. Naar mijn smaak 

worden veel te veel klassiekers echt 

over gerestaureerd. Te mooi gespoten, 

te goede pasnaden, zoals het in 

die tijd helemaal niet gemaakt kón 

Peter Broerse laat met trots zijn 911 T 

uit 1970 zien. “Van hetzelfde bouwjaar 

als ik,” meldt hij erbij. Hij is al 21 

jaar lid van de club. “Ik was toen 27, 

misschien wat jonger dan gemiddeld 

bij een autoclub. Niet lang daarvoor 

had ik mijn 911 gekocht, in Italië. Dat 

was in 1996, vanaf 1999 heb ik de auto 

drie-en-een-half jaar gerestaureerd. 

Gelukkig nadat we er een paar jaar 

mee hadden gereden. De techniek 

was namelijk goed, alleen carrosserie 

technisch was die restauratie wel 

nodig. Vóór de restauratie moesten 

we op een gegeven moment het 

water eruit scheppen, toen we tijdens 

een trip naar Denemarken in een 

heftige regenbui terechtkwamen.” 

De restauratie van de 911 was voor 

Broerse bepaald geen tegenvaller. 

“Toen ik de auto kocht, wist ik dat 

het nodig zou zijn. Dat vond ik geen 

punt, ik was al mijn hele leven gek 

van Porsche en ik wilde er gewoon 

een hebben. Omdat ik mijn loopbaan 

was begonnen als service-adviseur bij 

Porsche Centrum Amsterdam, wist 

ik dat ik veel zelf kon doen. Maar die 

restauratie leidde er uiteindelijk toe 

dat ik mijn eigen bedrijf begon: Peter 

Broerse Classic.” Toch beschouwt 

Broerse een dagje op pad met de 

Klassieke 911 en 912 Club niet als werk 

of klantenwerving. Zijn vrouw Linda is 

PETER EN LINDA BROERSE: 
“VAN HETZELFDE BOUWJAAR”

namelijk minstens zo enthousiast over 

de club als hij Linda: “Het is een heel 

gezellige en gemoedelijke club. Veel 

mensen hebben hun auto al heel lang 

en zijn ook al langere tijd lid van de 

club. Er is hier geen blabla, de auto’s 

zijn vaak van mensen die ze hebben 

aangeschaft in de tijd dat ze nog niks 

waard waren. Ik word meegesleept 

door het enthousiasme van Peter, 

maar ik ga vrijwillig mee. Met plezier!”
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Voor de foto haalt Frans Dusol graag 

even het dak van zijn 911 T Targa 

uit 1973. “Dat is natuurlijk wel hét 

kenmerk van die auto.” Dusol is niet 

de enige die een Targa mee heeft 

genomen. “Er zijn er een paar dit 

weekend, er is zelfs een soft window 

bij. Mijn eigen Targa is uit 1973 en 

toen ik hem veertien jaar geleden 

kocht, ben ik direct lid geworden van 

de club. Dat kopen was nog niet zo 

eenvoudig, ik heb een jaar naar de 

goede auto gezocht. Vervolgens

heb ik er een aantal jaren mee 

gereden, maar toen werd een 

restauratie noodzakelijk. Niet alleen 

kwamen er een paar blaasjes, ook 

brak een fuseekogel af. Toen wilde ik 

niet meer met de auto rijden; ik had 

er schrik van, ik vertrouwde hem niet 

meer. Na de restauratie was alles 

weer tot in de puntjes in orde en kon 

ik er weer plezier aan beleven.” Naar 

de Klassieke 911 en 912 Club komt hij 

vooral voor de activiteiten, vertelt hij. 

“Samen er op uit, mooie ritten maken. 

Die zijn er niet alleen in Nederland, 

maar ook in het buitenland. Er zijn 

ook wel technische bijeenkomsten, 

maar mijn interesse ligt toch vooral bij 

het rijden.”

“Ja, waarom ben ik hier? Goeie vraag.” 

Het enthousiasme lijkt er niet direct af 

te spatten bij Marco Leijten. “Ik werd 

lid omdat ik een klassieke 911 had, 

in redelijk originele staat. Die kocht 

ik om mee te rijden. Op een gegeven 

moment begon ik te restaureren en 

toen besloot ik om mijn droomauto 

te bouwen, een Groep 4-auto zoals 

Porsche die in 1970 óók bouwde 

op basis van de S.” Daarmee is hij 

duidelijk een andere weg ingeslagen 

dan veel andere leden van de club, 

die juist originaliteit prefereren. 

“Misschien ben ik iets meer een 

rijder dan veel anderen hier. Met 

een Porsche moet je sportief kunnen 

FRANS DUSOL:  
“SAMEN ER OP UIT”

MARCO LEIJTEN:  
“DROOMAUTO”

rijden, als dat niet kan is er iets mis 

met je auto. En je moet het ook doen, 

want anders had je misschien beter 

voor veel minder geld een Daf kunnen 

kopen. Dat vind ik hier dan toch wat 

tegenvallen, de mensen zijn allemaal 

zo voorzichtig. Ik ben ook lid van 

de R Gruppe, dat past me eigenlijk 

beter. Al moet ik toegeven dat ik me 

er zelf ook een beetje schuldig aan 

maak. Ik bouwde deze auto op om te 

gaan racen, alleen daar vind ik hem 

te mooi voor geworden. Al het andere 

doe ik er graag mee. Steenslag? Part 

of the deal! Maar begrijp me niet 

verkeerd, ik ben met veel plezier lid 

van deze club — al vanaf 2002, ik 

ben zelfs penningmeester geweest. 

Het is natuurlijk heel eervol dat er 

in Nederland een club is die door 

Porsche AG erkend wordt. Dat 

ondersteun ik graag!”
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Een origineel Nederlandse Carrera 

RS 2.7, dat zie je niet vaak. “Mensen 

zullen het wel zonde vinden dat ik 

hem om heb gebouwd van Touring 

naar Lightweight-specs, maar dat 

wilde ik graag. Zo’n Touring is 

eigenlijk best een saaie auto namelijk. 

Ik heb wel de spullen bewaard, want 

als ik hem verkoop zal ik hem wel 

terug moeten bouwen. Maar zover is 

het nog lang niet, want ik wil eerst 

nog een flinke poos zelf van deze auto 

genieten,” vertelt Han van Wirdum.

Niet dat de auto in originele staat 

was toen Van Wirdum hem kocht, 

trouwens. “Hij werd in 1973 door Pon 

afgeleverd met een NATO-kenteken. 

HAN VAN WIRDUM: 
“NAAR EIGEN SMAAK”

In 1975 kocht Willem van den Berg 

‘m, om er volgens de mode van die 

tijd gelijk een turbo op te schroeven. 

Daarna is de auto gaan zwerven, tot 

ik hem kreeg. Ik heb hem zo origineel 

mogelijk gemaakt, maar wel naar mijn 

eigen smaak. En ik gebruik hem om 

ermee te rijden. Dat RS’en daar zelden 

meer voor worden gebruikt, dat is toch 

zonde?”
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De uitgave is genummerd van 1 tot 

1.500. Het boek behandelt de vroege 

911R van 1967 waarvan slechts 20 

auto’s plus 4 prototypen werden 

vervaardigd evenals de nieuwe 911R uit 

2016, die al was uitverkocht voordat 

deze auto in Genève aan het publiek 

werd getoond. De auteurs Christoph 

Mäder, Georg Konradsheim en 

Thomas Gruber hebben anderhalf jaar 

besteed aan onderzoek, het schrijven 

en de lay-out van dit boek. Het bestaat 

uit:

• alle races waaraan het Porsche-team 

heeft deelgenomen met de vroege 

911R;

• het verhaal achter de ontwikkeling 

van beide 911R’s;

• de techniek van beide auto’s, 

inclusief motoren, transmissies, 

ophanging en aerodynamica;

• een lijst met alle chassisnummers.

Het boek “911 R” bestaat uit twee 

delen: de oorspronkelijke 911R met 

210 pk van 1967 en het model uit 2016 

met 500 pk. Het boek geeft de lezer 

het gevoel alsof deze de werkplaatsen 

in Weissach heeft bezocht. Meer 

dan 15 Porsche-ingenieurs zijn voor 

dit boek geïnterviewd. De 911R is de 

vader van alle van der Porsche 911 

afgeleide raceauto’s. Het verhaal van 

de R is nauw verbonden met Huschke 

von Hanstein, Ferdinand Piech en 

Vic Elford. Oorspronkelijk was het 

helemaal niet door Porsche gepland om 

de 911 als een vlaggenschipmodel voor 

Verkrijgbaar bij tag-motor-books.com

BOEKBESPREKING

Porsche 911R
HET VERHAAL VAN TWEE PORSCHE 911R 
MODELLEN, VERTELT OP 384 PAGINA’S

autosport te gebruiken. Maar dat pakte 

dus finaal anders uit…

Bijzonderheden

• Engelse editie: 1.500 genummerde 

exemplaren

• 384 pagina’s

• 2 acetaat “röntgenfoto” pagina’s met 3D 

illustraties

• Formaat 26.0 x 29.9 cm (hoes 27.0 x 

31.0 cm)

• Zilveren glossy slipcase met rode strepen

• 428 kleurenfoto’s en 125 zwartwit foto’s

• 49 illustraties

• 135 historische documenten

• Adviesprijs € 387,- exclusief 

verzendkosten

• Inlichtingen op www.tag-motorbooks.

com/911r-english-edition
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Carrera GT, de 918 Spyder en de nieuwe, 700 pk sterke 991 

GT2 RS. De auto’s werden veelal ter beschikking gesteld door 

welwillende eigenaren in Nederland en België.

Het grote verschil met de Historische Grand Prix - de jaarlijkse 

publieksmagneet waar Porsche traditioneel aanwezig is - was 

dat de Porsche Days vooral appelleerden aan de Porsche-die 

hards. De vernieuwde paddock 2 stond dan ook bomvol met 

sportwagens uit Stuttgart-Zuffenhausen en Leipzig die de 

duizenden bezoekers naar het gratis toegankelijke event hadden 

meegenomen. Hun auto’s stonden op volgorde van periodes 

gerangschikt.

CONCOURS
Nieuw in het programma was het Porsche 

Concours d’Elegance waarbij het publiek én een 

deskundige jury bestaande uit de autojournalisten 

Erik Kouwenhoven en Rein de Ruiter hun 

favorieten kozen. Op beide dagen sleepten 

klassieke 356’s de eerste prijzen in de wacht. 

Daaronder een Knickscheibe uit 1952 die in het jaar 

dat hij werd afgeleverd meereed in de beroemde 

Mille Miglia en een legendarische 356 Speedster 

uit 1955 die tot in de puntjes was gerestaureerd. 

De eigenaar van een niet-gerestaureerde 356 A 

T1 uit 1957 ging met een publieksprijs naar huis. 

Zijn zwarte coupé stond grotendeels in de eerste 

lak - of wat er nog van over was - en werd door die 

zogeheten patina juist zeer gewaardeerd.

ACTIE
De Porsche Days stonden ook in het teken van 

actie; een Porsche is per slot van rekening bij 

uitstek geschikt om mee te rijden. Zo werd de GT3 

Cup Benelux tijdens de dagen verreden en hadden 

bezoekers de mogelijkheid om met hun eigen auto 

het circuit op te gaan. Voor de allerjongste Porsche 

fans (m/v) was er een Porsche Kids Corner, waar zij 

konden spelen en knutselen. Met deze ingrediënten 

was het een event een familiefeest voor jong én oud.

Bronvermelding: Porsche Nederland

zagen onder meer een line-up van de mooiste en 

meest bijzondere Porsches uit de afgelopen zeven 

decennia die op Nederlandse bodem rondrijden, 

variërend van een 356 Pre-A Coupé uit 1951 tot 

de allerlaatste versies van het modellengamma 

van Porsche. Maar ook supercars als de iconische 

Afgelopen weekend werd wereldwijd gevierd dat 

Porsche op 8 juni 1948 zijn allereerste sportwagen 

toonde: de 356 ‘No. 1’ Roadster. Maar één van de 

leukste festiviteiten rond het zeventigjarig jubileum 

vond ongetwijfeld in Zandvoort plaats. Ruim 

zevenduizend Porsche-eigenaren en -liefhebbers 

PORSCHES 
OVERSPOELEN 
ZANDVOORT
‘Het allerleukste weekend van het jaar waarvoor elke Porsche-fan zijn agenda moet 
vrijhouden’. Zo noemde Porsche de Porsche Days 2018 op Circuitpark Zandvoort, dat in 
het weekeinde van 9 en 10 juni plaatsvond. Vele duizenden fans volgden het advies.  
Zij vierden het 70-jarig bestaan van Porsche mee en zagen hoe de magie van het merk uit 
Zuffenhausen groter en spectaculairder dan alle voorgaande edities tot leven kwam.
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at zou een zone naar Duits voorbeeld 

moeten worden met een milieuvignet.

Drie andere steden in Nederland controleren 

de toegang tot de milieuzone met camera’s en 

kentekenherkenning, maar daar ziet het college 

van Burgemeester en Wethouders in Maastricht 

niets in. Vanwege de vele Belgische en Duitse 

automobilisten in de stad vindt het college dat een 

onwerkbaar systeem. Maastricht gaat de komende 

maanden de plannen voor de milieuzone verder 

uitwerken en na de zomer valt dan een definitieve 

beslissing, zo meldt 1Limburg. Maastricht kiest 

voor het milieuvignet naar Duits voorbeeld omdat 

veel Limburgers al een Duits milieuvignet op 

MILIEUZONE 
MAASTRICHT

een oudere auto wel degelijk aan een 

nieuwere norm voldoet en dus toch 

de zone in mag. De KNAC betreurt 

dat er weer een initiatief voor een 

milieuzone is genomen met weer 

andere regels. “Het wordt hoog tijd 

dat de nationale politiek de regie in 

handen neemt, want de lappendeken 

van verschillende milieuzones wordt 

steeds groter en de automobilist ziet 

nu door de bomen het bos al niet 

meer.”

PARKEREN IN 
AMSTERDAM
De gemeente Amsterdam wil auto’s 

zoveel mogelijk uit de binnenstad 

verbannen. Het nieuwe stadsbestuur 

heeft onder de noemer Agenda 

Amsterdam Autoluw plannen 

bekendgemaakt die daarnaar streven. 

Parkeren wordt 50 procent duurder 

– van 5 euro per uur naar 7,50 euro 

– en tot 2025 moeten er maximaal 

10.000 parkeerplaatsen uit de stad 

verdwijnen.

De stad Amsterdam wil ook de 

milieuzones strenger maken en 

voor meer voertuigcategorieën 

laten gelden. Een volledig autovrije 

grachtengordel zou een manier 

zijn om de luchtkwaliteit in de 

binnenstad te verbeteren. Daarnaast 

moeten de maximumsnelheden in en 

om Amsterdam omlaag.

De KNAC trekt bij monde van Peter 

Staal fel van leer tegen de plannen 

van de hoofdstad en vreest dat het 

nieuwe Amsterdamse college zich 

afsluit van de realiteit. “We staan 

met de komst van elektrische auto’s 

aan de vooravond van een revolutie.” 

Staal vraagt zich af waar “al die 

De gemeenteraad in Maastricht wil vanaf 2019 een milieuzone in 
de stad. Dat zou een zone naar Duits voorbeeld moeten worden 
met een milieuvignet.

stille, milieuvriendelijke auto’s 

moeten staan als de stad duizenden 

parkeerplaatsen opheft”. De KNAC 

maakt zich bovendien zorgen om de 

vrijheid van mensen om te kiezen 

voor automobiliteit.

De KNAC staat niet alleen in de 

kritiek op de plannen. Detailhandel 

Nederland vindt het Amsterdamse 

voornemen om de parkeertarieven 

te verhogen ook “een onverstandige 

maatregel”. De parkeertarieven 

moeten dienen om de parkeerdruk 

te regelen en niet als melkkoe,” zegt 

directeur Dolf Kloosterziel. “Het 

college houdt geen rekening met 

de verduurzaming van de auto. De 

elektrische auto heeft de toekomst 

en is straks niet meer welkom in het 

centrum van Amsterdam.”

SHOW YOUR CARD!
Naast het reguliere Ledenvoordeel 

in Nederland, ontvangt u met 

uw KNAC-lidmaatschapspas ook 

voordelen in het buitenland. Bij 

tientallen partners in Europa, de 

Verenigde Staten, Canada, Australië 

en Nieuw-Zeeland. Dit voordeel 

programma wordt Show your Card of 

Show your Card & Save genoemd.

Om gebruik te kunnen maken van 

deze buitenlandse voordelen heb je 

je KNAC-lidmaatschapspas nodig. 

Hierop staat op de achterzijde 

rechtsonder het Show your Card!-

logo vermeld en rechtsboven 

de clubcode. Je krijgt voordeel 

bij autoverhuurders, cafés en 

restaurants, hotels en uitjes. In de 

Verenigde Staten wordt het Show 

hun auto hebben. Overigens is het nog niet zeker 

of er na de gemeenteraadsverkiezingen nog een 

meerderheid in de Maastrichtse raad is voor de 

milieuzone, maar de lappendeken wordt op deze 

manier steeds groter. Als de plannen doorgaan dan 

worden dieselpersonenauto’s ouder dan bouwjaar 

2006 en benzineauto’s ouder dan 1990 Maastricht 

niet meer in. Bovendien wil de gemeenteraad ook 

vervuilende brommers en motoren gaan weren. 

De stad ziet overigens wel over het hoofd dat het 

Duitse systeem voor een milieuvignet niet kijkt 

naar het bouwjaar van de auto, maar naar de 

emissienorm waaraan een auto voldoet. Het is 

met het Duitse vignettensysteem dus mogelijk dat 

your Card!-programma beheerd 

door de zusterclub AAA (American 

Automobile Association). Dit 

programma heet daar het Show your 

Card & Save programma. Je hebt een 

aanvullende pas nodig om hiervan 

gebruik te maken. Op deze pas 

staan het ANWB-logo en clubcode 

vermeld. De partners ter plaatse 

kunnen je vragen deze aanvullende 

pas te laten zien, samen met je 

ANWB-lidmaatschapspas. Als je in 

de winkels van zusterclub AAA je 

KNAC-lidmaatschapspas laat zien 

kun je er een schat aan toeristische 

informatie krijgen, variërend van een 

handige routekaart tot een uitgebreid 

reisadvies op maat. Je ontvangt gratis 

de ‘AAA Tourbooks’, een klassieker 

onder de Amerikaanse reisgidsen, 

boordevol actuele toeristische 

informatie. Dit materiaal is niet bij 

de ANWB-winkels te verkrijgen en 

ook niet vanuit Nederland in de VS te 

bestellen. Vermeld dat de Koninklijke 

Nederlandse automobielclub een 

samenwerking heeft met de AAA 

en ook in het Show your Card & 

Save programma zit. In het Engels 

heet dat ‘AAA affiliate with full 

reciprocity’.

De spelregels en voorwaarden 

van Show Your Card! kunt u op de 

website van de KNAC vinden en 

downloaden.  

H
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HET NEDERLANDSE WAGEN-
PARK KRIJGT STEEDS MEER 
HISTORISCHE ALLURE
Het CBS kwam onlangs met het nieuws dat het aantal 

oldtimers in Nederland toeneemt. Vergeleken met 

begin 2014 steeg het aantal 40 jaar en oudere perso-

nenauto’s begin 2018 van 115.000 naar 141.000 stuks. 

Dit nieuws werd 20 maart prominent gebracht in het 

ochtendnieuws op NPO1.  

Autonome groei en import
De stijging heeft een paar oorzaken. Het gaat econo-

misch weer beter in Nederland en het aantal geïm-

porteerde voertuigen neem toe; dat is af te lezen aan 

het tempo waarin de DZ-kenteken serie voor klassieke 

40+ auto’s wordt afgegeven. Daarnaast komt steeds 

een nieuwe jaargang origineel Nederlandse auto’s op 

leeftijd en bereikt de 40 jaar grens. Natuurlijk heeft 

ook de per 1-1-2014 naar 40 jaar opgetrokken vrijstel-

ling Motorrijtuigenbelasting invloed: een oldtimer met 

blauwe kenteken platen zonder belastinggedoe is toch 

leuker dan eentje met gele platen in de overgangsrege-

ling. In hetzelfde CBS bericht staat dat de oldtimerlief-

hebbers vooral op het platteland te vinden zijn. Laren 

en Terschelling zijn de gemeenten met de hoogste 

oldtimerdichtheid.

FEHAC NIEUWS

Beperkt gebruik van 1.700 km per jaar
Toch zijn er niet veel oldtimers in het straatbeeld te zien. Ook meldt 

het CBS in haar bericht dat 40+ oldtimers gemiddeld maar 1700 km 

per jaar rijden. Ze staan 11 maanden per jaar in de garage en ons 

mobiel erfgoed op de weg komt er maar een maand per jaar uit voor 

enkele mooi weer ritten.

EUROPEES CULTUREEL ERFGOEDJAAR
Misschien was het u nog niet opgevallen, maar 2018 is door de 

Europese Unie uitgeroepen tot Europees Cultureel Erfgoedjaar. Daar-

naast is juist dit jaar is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, 

hoe mooi kan het zijn. Aanleiding genoeg voor de FEHAC om heeft 

samen met MCN (Mobiele Collectie Nederland) bij het ministerie van 

OCW met succes te pleiten dat ook evenementen van het mobiele 

erfgoed mee kunnen doen aan dit erfgoed jaar.

Hoeder van Mobiel Erfgoed 
U kunt als hoeder van Mobiel erfgoed, heel eenvoudig met een door 

u of uw club georganiseerd evenement meedoen. Daarvoor staat een 

formulier op de FEHAC website, waarmee u uw evenement kunt 

aanmelden. Wij spelen uw aanmelding door naar OCW en zij zetten 

uw evenement op de landelijke kalender. Als u zich heeft aangemeld, 

mag u het officiële erfgoed 2018 logo in uw communicatie gebruiken. 

Waarom aanmelden 
We verwachten als FEHAC niet dat aanmelding van evenementen op 

de OCW-kalender u ineens heel veel meer bezoekers zal opleveren. 

Het belangrijkste effect van deze actie is om de erfgoedwereld te laten 

zien hoe omvangrijk het mobiel erfgoed is en hoeveel we bijdragen 

aan het openstellen van erfgoed. 

En dat helpt ons weer in onze lobby voor het behoud van mobiel 

erfgoed. Naar uw leden toe, kan meedoen met het erfgoedjaar helpen 

om te beseffen dat we met onze hobby waardevol nationaal erfgoed 

beheren en bewaren. 

REGELGEVING ROND IN- OF 
UITVOEREN VAN ERFGOED
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt 

bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook spelregels die 

gelden voor mobiel erfgoed. Die spelregels worden 

gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het 

Ministerie van OCW. En als je er even over nadenkt is 

dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij 

van onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed 

te beschermen, maar  dan mag de overheid van ons als 

hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons 

aan de spelregels houden. Toch?

Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een 

mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er mee naar een 

land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit 

mee te rijden. Of mee te doen aan een evenement. Of 

je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU. 

Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel 

erfgoed tijdelijk of permanent naar het buitenland 

verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, 

als het voertuig ouder is dan 75 jaar èn meer waard is 

dan € 50.000,00. Het aanvragen van zo’n exportver-

gunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, 

maar het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat 

scheelt u, en de mensen van de Erfgoedinspectie, en de 

Douane, een heleboel werk. Als er een harde BREXIT 

komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in 

Groot-Brittannië een exportvergunning nodig. Op de 

FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen 

bij export. En zijn er vragen? Het FEHAC-secretariaat 

helpt u graag verder en is te bereiken onder  

secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651 

FEHAC HELPT BIJ VOERTUIG 
IDENTIFICATIE
Voor voertuigeigenaren een nachtmerrie: eindelijk is 

de restauratie klaar maar de RDW geeft geen kenteken 

omdat de identiteit van het voertuig twijfelachtig is. 

Motorfietsen vaak de klos
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op de schroot-

hoop beland. Een motorfiets zet je nu eenmaal wat 

makkelijker weg in een oude schuur dan een auto, 

laat staan een vrachtwagen. Jaren later komt er dan 

een onooglijke roestig vehikel tevoorschijn. Maar de 

ware liefhebber kijkt daar doorheen en restaureert de 

motor dan weer in oude luister. Vaak zijn de papieren 

incompleet, de motor ligt er los bij en het framenum-

mer is niet meer leesbaar. De fabriek bestaat er al lang 

niet meer en er zijn geen archiefgegevens. Advies is dan: vooral van 

afblijven. Niet aankomen tot de RDW een vooronderzoek naar de 

identiteit heeft gedaan. Dat doet de RDW vooral ook vóórdat de res-

tauratie is begonnen en dat kan zelfs bij de mensen thuis. Dan is de 

motorfiets nog in zijn oorspronkelijke staat en is er niet aan geprutst 

en is er dus ook niets verprutst. 

Veel ervaring met vooronderzoek
Bij de FEHAC komen veel van de problemen terecht, die voertui-

geigenaren hebben met het krijgen van een kenteken. Je kunt het 

zo gek niet bedenken of het komt in de praktijk voor. Muizen die de 

papieren hebben opgegeten, dezelfde framenummers die op meer 

voertuigen voorkomen, losse typeplaatjes, framenummer en motor-

nummer horen niet bij elkaar. De RDW houdt dan eerst een zoge-

noemd ‘vooronderzoek’ á € 42. Maar het is wel zaak goed voorbereid 

te zijn als dat vooronderzoek plaats vindt en u niet met de mond vol 

tanden staat als bijvoorbeeld gevraagd wordt wat het bouwjaar is. 

Al jaren geeft de FEHAC op verzoek een ‘bouwjaarverklaring’ af en 

de praktijk leert dat het vooral motorfietseigenaren zijn die van deze 

dienst gebruik maken.

FEHAC document ondersteuning voertuig identificatie 
DOVI
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje van de identifica-

tie.  Er wordt nu door de FEHAC begonnen met een uitgebreidere 

dienstverlening: DOVI en die mooie afkorting staat voor document 

ondersteuning voertuig identificatie. Dat houdt in dat na onderzoek 

door specialisten een document met daarin een duidelijk advies 

wordt afgegeven over de identiteit van het voertuig. Er wordt met 

motorfietsen begonnen omdat daar in de praktijk het vaakst proble-

men mee zijn, maar de identiteit van een auto vaststellen doen deze 

specialisten net zo goed. Met dat advies in de hand komt de voertui-

geigenaar goed voorbereid naar het vooronderzoek door de RDW en 

naar de kentekenkeuring. Deze dienstverlening kost een lid van een 

FEHAC NIEUWSFEHAC NIEUWS
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FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid € 100. Dus: eerst 

DOVI, dan vooronderzoek door de RDW en na dit 

alles pas restaureren. Er is dus hulp voorhanden om 

de identiteit vooraf al vast te stellen. Een DOVI kunt u 

aanvragen via secretariaat@fehac.nl.

DE ROTTERDAMSE MILIEUZO-
NE MAG TOCH BENZINEAU-
TO’S VERBIEDEN 
De Raad van State heeft in hoger beroep de gemeente 

Rotterdam toch gelijk gegeven: een gemeente mag 

haar eigen afweging maken van de belangen vóór en 

tegen een milieuzone. Het doet er daarbij niet toe dat 

de milieueffecten van het weren van de oudste, meest 

vervuilende benzineauto’s in het centrum niet “in 

absolute termen significant groot” zijn. Voldoende 

werd geoordeeld dat deze maatregel deel uitmaakt van 

een groter pakket aan maatregelen die de luchtkwali-

teit in Rotterdam moet verbeteren. Dus of het weren 

van benzineauto’s een aantoonbaar effect heeft doet er 

niet toe: een gemeente mag zo’n verbod in een breder 

pakket aan maatregelen toch meenemen. 

Er is al een standaard vrijstelling voor alle 
40-plussers 
Rotterdam blijft daarmee de enige gemeente die ook 

oude benzineauto’s weert. Wat Rotterdam wel weer 

goed doet is dat alle oldtimers vanaf 40 jaar oud 

standaard vrijgesteld zijn. Daarnaast kennen ze daar 

een ‘right to challenge’: als je kunt aantonen dat jouw 

eigen auto toch onder de vervuilingsnorm zit, dan wordt die auto 

alsnog in de Rotterdamse milieuzone toegelaten. 

Overal gelijke milieuzones 
De invulling op eigen wijze van de milieuzone in de Maasstad toont 

maar weer eens aan dat het nu echt hoog tijd is dat de regering de 

omvang en reikwijdte van alle milieuzones in ons land gaat regu-

leren. Dit plan staat ook al in het regeerakkoord. In Den Haag is de 

verwachting dat daar binnenkort een voorstel over naar buiten komt. 

De FEHAC heeft daarbij al gepleit voor een algemene uitzondering 

voor mobiel erfgoed vanaf 30 jaar en ouder, want die grens van 30 

jaar wordt gehanteerd in de internationaal erkend definitie van een 

oldtimer.   

FEHAC NIEUWS

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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Drukkerij A-twee BV

Coenecoop 326

2743 pm  Waddinxveen

t  (0182) 61 11 76

info@drukkerij-A2.nl
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CEES GROENLAND  CGROENLAND@QUICKNET.NL
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Nieuwe leden

Aspirant leden

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com

Phone: +32 (0) 475 53 56 22

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

356   911   912   914   928   964   993

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding 
volgens originele specificaties

Classic Porsche Interiors
lakewell.comlakewell.comlakewell.comlakewell.com



 

    
       Op de waardestijging van 

       uw Porsche heeft u geen 

       grip, dat geldt niet voor de 

       verzekeringspremie. 

 

       Verzeker u van scherpe 

       premies en uitstekende  

       voorwaarden en ontvang 

       bij een all risks verzekering 

        een jas van Dogleg Mechanics  

       t.w.v. e 179,00.  

       
      

 

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
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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

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd   1 11-02-16   10:31

C160944 KNAC Advertentie_A4_LC.indd   1 23-02-17   09:53
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time4gifts.nl
Hofse Hoeve 4     ∕     5374 DK Schaijk     ∕     +31 (0)486 436 899     ∕     info@time4gifts.nl

Kijk op onze
site voor alle 

productgroepen
time4gifts.nl

Wij denken graag met u mee zodat u uw relatie kunt verrassen!
Neem nog vandaag contact met ons op en wij komen met een passend voorstel.

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN

Keep it original.

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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