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Z oals van te voren al verwacht was 

het soms zwaar voor zowel mens 

als machine, maar wat was het de 

moeite waard. Wel was ik blij dat ik de 

Porsche met alleen een kapot H1 

lampje thuis de garage in kon rijden.

Ik heb tijdens de tijd dat ik lid ben 

van onze club nog nooit meegemaakt 

dat we zoveel materiaalpech hebben 

gehad op ritten en trips. Even tellen 

en we komen op 5 startmotoren, 

1 vastzittende vlotter van een 

carburateur, 1 auto met waarschijnlijk 

een defect van een sensor, 1 auto waar 

de 5e versnelling niet meer te vinden 

was en als laatste een versnellingsbak 

die het kompleet begaf. Kortom, 

het was me het tripje wel waarbij 

we de vrijdag avond als ongeplande 

sleutelavond hebben gebruikt. Maar 

het geweldige weer, de super hotels 

en het gezelschap maakte eigenlijk 

alles goed. Wat me wel extra opviel 

bij deze trip, is dat onze auto’s een 

bijzondere aantrekkingskracht hebben 

op mensen. Natuurlijk wist ik dit al 

wel, maar na de vele kilometers die 

gemaakt zijn door 4 verschillende 

landen en vele gebieden, kun je 

concluderen dat je overal dezelfde 

reactie krijgt. De duim omhoog 

gecombineerd met geclaxonneer en 

de knipoog. Overal hadden we bekijks, 

mensen die stoppen om ons langs te 

zien komen en geïnteresseerden die 

bovenop een bergpas ons volgden 

en informeren over onze Porsche’s. 

Het merk, maar ook zeker de ronde 

iconische vormen en lijnen van onze 

auto’s, worden altijd erg geapprecieerd. 

Zou Ferdinand Porsche zich dat 

ook hebben gerealiseerd toen hij in 

1963 begon met het tekenen van de 

911/912 koets als vervanger van de 

356? Zelfs in Italië, waar je natuurlijk 

denkt dat met automerken als 

Ferrari en Lamborghini, ze niet veel 

zullen ophebben met het merk uit 

Zuffenhausen, hadden we redelijk wat 

aandacht. Toch mooi om te zien dat je 

niet perse hoeft te rijden in een Porsche 

om er plezier aan te beleven…. Verder 

in dit nummer een uitgebreid verslag 

van de trip naar Zwitserland en Italië.

Maar er gebeurt natuurlijk meer 

binnen onze club. De laatste tijd ging 

het met name over de evenementen 

voor dit jaar, ideeën voor 2018 en 

het clubkleding project. Aangezien 

onze evenementen commissie in hun 

column over diverse evenementen 

zal vertellen, beperk ik mij even 

tot de clubkleding. Het aantal 

bestellingen en kledingstukken heeft 

mijn verwachtingen overtroffen, 

maar liefst 63 leden en in totaal 

178 kledingstukken zijn er besteld. 

VILLA D’ESTE AAN HET COMOMEER….. HET IS ALWEER EEN KORTE 
WEEK GELEDEN DAT IK THUIS KWAM NA EEN WEEK LANG DE 911 OVER 
HOGE BESNEEUWDE BERGPASSEN, DOOR LANGE VALLEIEN EN LANGS 
HET COMO MEER TE HEBBEN GESTUURD. MAN, WAT WAS DIT EEN TRIP…. 

Ook de kleding leverancier had deze 

aantallen niet verwacht. Heel mooi dat 

de selectie zo in de smaak valt. Waar 

we nu staan in dit project is, dat alle 

kleding is besteld en dat alles klaar ligt 

om verwerkt te worden. Het enige waar 

we nu wat vertraging mee oplopen 

is de badges met onze logo’s. Het 

ronde clublogo is zeer mooi geweven, 

heel gedetailleerd en met een mooie 

afwerking. De rechthoekige logo’s 

echter waren minder van kwaliteit en 

heb ik moeten afkeuren. Op deze mooie 

kleding horen top kwaliteit badges. 

Ik vind de juiste kwaliteit badges 

belangrijker dan een snelle levering 

van de kleding. Goed nieuws is dat de 

badges opnieuw gemaakt worden en 

als alles goed gaat, de kleding binnen 

2 weken klaar zou moeten zijn voor 

verzending. Dan nog even een oproep 

van mijn kant. We hebben dit jaar heel 

wat evenementen in de planning die 

veel organisatie vergen. Dit zal niet 

minder zijn voor 2018. We weten uit 

ervaring dat een goede voorbereiding 

zeer belangrijk is voor een juiste 

uitvoering. We kunnen dat niet alleen 

als bestuur en we vinden het belangrijk 

om samen met leden deze initiatieven 

vorm te geven. Heeft u zelf ideeën, of 

wilt u helpen bij het organiseren van 

een evenement laat het ons weten per 

email naar: ec@klassieke911912.nl   

Tot snel op een van de evenementen!

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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ERGENS IN MAART STUURDE PORSCHE NEDERLAND EEN BERICHT 
UIT DAT NEDERLANDSE EIGENAREN VAN EEN KLASSIEKE PORSCHE 
EEN PLEKJE KONDEN BEMACHTIGEN IN EEN BOEK DAT DEZE ZOMER IN 
GELIMITEERDE OPLAGE WORDT UITGEBRACHT.  

et enige wat daarvoor nodig was, was deelnemen aan één 

van in acht verschillende weekenden ergens in Nederland 

door hen uitgezette toertochten. Op een fotogeniek punt ergens 

op de route werden auto en passagier(s) gefotografeerd door 

autofotograaf David de Jong. Een zo gebeurde het dat we op 

zaterdag namiddag 15 april bij Porsche Centrum Leusden al direct 

een mooie afdruk van die foto konden ophalen, vergezeld van een 

originele Porsche Documentatiemap voor de auto. De foto zien we 

straks als ’t goed is terug in het Porsche fotoboek ‘Into the Frame’. 

Ik ben benieuwd. 

Interessant is trouwens wat Porsche in dit verband onder ‘t 

begrip klassiek verstaat. Een Porsche krijgt van Porsche de 

classificatie ‘Classic’ zodra het minimaal 10 jaar geleden is dat het 

laatste exemplaar van het betreffende type van de band liep. Dat 

betekent dat intussen ook alle watergekoelde (…) Porsches 996 de 

klassiekerstatus hebben, aangezien het laatste exemplaar van deze 

inmiddels sterk aan populariteit winnende 911 uitvoering ergens in 

2006 bij Porsche van de band liep. Dit lezende realiseer ik me dat er 

nog meer dan voldoende marktpotentieel voor onze club is. Enfin, 

de toekomst zal het leren…

Dan over dit clubmagazine. Het hoofdartikel in deze “Zwitserland 

– Italië” special gaat natuurlijk over die trip naar het Concorso 

d’Eleganza Villa d’Este aan het Comomeer, geschreven door 

onze voorzitter en medeorganisator van die zeg maar gerust 

monstertocht. Overigens moest uw scribent de trip door 

omstandigheden op ’t laatste moment laten schieten en na het 

lezen van Hessels artikel en het bekijken van de foto’s begrijpt 

de lezer dat ondergetekende dat op z’n zachtst gezegd betreurd. 

Gelukkig wordt de rit naar ik begrijp ergens komende jaren opnieuw 

georganiseerd en kunnen de leden die deze keer de boot moesten 

missen in de herkansing. Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat 

op de clubwebsite een zeer uitgebreide fotoreportage van deze 

schitterende reis is terug te vinden!

Langjarig clublid Elbert de Graaf was net na zijn terugkomst uit 

Zwitserland en Italië nog zo vol enthousiasme, dat er geen enkele 

overredingskracht nodig was om hem met zijn spectaculaire 1972’er 

911 Carrera RSR clone (Gulfie) in de rubriek “Even voorstellen” te 

laten acteren. Bert Klunder leverde een mooi verhaal met foto’s aan 

over een bijzondere ontmoeting met een van de vorige (Canadese!) 

eigenaren van zijn auto: Yes, that is my car! Zeer lezenswaardig!

Naast het voorgaande treft u een korte samenvatting aan van de op 

19 maart jl. in Fort Vechten gehouden jaarvergadering 

en een foto-impressie van de op 1 april gehouden 

technische clubmeeting, die dit keer geheel in ‘t kader 

stond van de voorbereidingen op de Zwitserland – 

Italië trip. Dat de door Albert Vos en Peter Broerse 

– overigens in alle opzichten perfect – georganiseerde 

dag niet geheel kon voorkomen dat diverse leden 

gedurende de reis werden geconfronteerd met allerlei 

technisch malheur, kunt u in de bijdrage van Hessel 

teruglezen. Tot slot naast de overige vaste rubrieken 

nog fotoverslagen van de op 8 april jl. gehouden 

gezellige en geslaagde Cars & Coffee bij ’t Vauxhall 

Museum in Harmelen en de op 17 april jl. gehouden 

Paasrit, die deze keer samen met de Porsche 356, 914 

en 928 Clubs werd georganiseerd. Wat mijzelf betreft 

voor herhaling vatbaar, dit soort initiatieven. 

Onze trouwe columnist Hakse Straatsma liet me 

vanaf z’n vakantieadres in de Ardèche weten een 

keertje over te slaan. Eenzelfde bericht ontving ik 

van ons technisch commissielid Albert Vos, maar 

dan vanuit Limburg. Hopelijk zijn beide clubleden 

volgende keer weer present in uw lijfblad.

Rest mij u nog veel leesplezier en vooral ook een 

mooi en zonnig vervolg van deze Porsche zomer toe 

te wensen.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

H

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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eel bewondering was er voor de bijzondere 

collectie klassieke Vauxhall’s van Ries van 

Leeuwen tijdens de eerste Cars & Coffee van dit jaar. 

En groot de verrassing toen hij één van zijn oudste 

exemplaren uit een zelfgebouwde ondergrondse 

garage (waar hij nota bene ook patent op had) 

omhoog liet stijgen. Voor de tweede passessie van 

onze nieuwe clubkleding, die gelijktijdig plaats vond, 

was veel animo.

De gezamenlijke Paasrit met de drie andere klassieke 

Porscheclubs was nieuw voor ons. Ondanks de 

mooie route en locaties waren de meningen van onze 

leden toch wat verdeeld. De één vond het helemaal 

geslaagd, de ander vond dat het weinig ‘mixte’. We 

zullen dit in ieder geval bij de evaluatie van dit soort 

gezamenlijke ritten als aandachtspunt meenemen.

De leden die deelnemen aan de trip naar Zwitserland 

en Italië zullen bij het verschijnen van dit clubblad 

vermoedelijk  kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagd evenement. We hopen dat de – voor 

sommigen blijkbaar noodzakelijke – technische 

inspectie door Peter en Albert hieraan positief heeft 

bijgedragen. Inmiddels is ook de technische dag 

vastgelegd, die vindt dit keer plaats bij Turmgarage 

in Kleve. Voor het rondje IJsselmeer half juni heeft 

Dennis last-minute nog een paar kamers extra kunnen charteren, 

zodat er 24 auto’s kunnen deelnemen. Voor de Thüringer 

Waldrit met fabrieksbezoek in Leipzig hebben zich uiteindelijk 

35 deelnemers opgegeven. De oorspronkelijk voor dit najaar 

geplande Ardennenrit (met onze eigen club) schuiven we door naar 

2018, want die conflicteerde met de door Guy en Albert geplande 

Herfstrit. Zoals eerder vermeld zoeken we nog invulling voor de 

tweede Cars & Coffee en de laatste technische dag dit jaar ….. Maak 

ons blij met uw ideeën! Mocht er tot slot nadere informatie zijn 

over de externe evenementen, dan laten wij u dat vanzelfsprekend 

weten. De evenementen kalender voor 2018 is inmiddels in grote 

lijnen klaar. Hierin zijn een aantal wat langere meerdaagse ritten 

opgenomen, waarvoor we echter eerst de animo onder de leden 

willen toetsen.

Vandaag (21 mei) is het volop zon…en dat wensen wij u ook voor de 

komende evenementen!

Bernie Westhoff en Dennis Gronert

VOOR DE JAARVERGADERING HADDEN WE DIT JAAR 
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK STELLING GENOMEN IN FORT 
FECHTEN. HET IS ECHTER NIET TOT EEN WAAR GEVECHT 
GEKOMEN, AANGEZIEN DE AANWEZIGE LEDEN ZICH IN 
BREDE ZIN KONDEN VINDEN IN DE HUISHOUDING VAN HET 
BESTUUR EN DE EC. HET IS VOOR ONS EEN TEKEN DAT WE 
(NOG STEEDS) OP DE GOEDE WEG ZITTEN!

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 213
2690 AE ‘s-Gravezande
06 – 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
033 - 257 24 00 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE  
Bernie Westhoff 
0543 - 52 02 71 
ec@klassieke911912.nl

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

DRUK  
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76 
joop@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
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Na terugkeer van een van de mooiste buitenlandse ritten gereden en georgani-
seerd door onze fantastische club, benaderde onze clubredacteur en -webmaster 
Marc mij voor de rubriek “Even voorstellen”. Ik vind het bijzonder leuk om na 20 
jaar actief lid te zijn van deze mooie club, mijzelf voor te stellen en te laten zien 
hoe ik door de jaren heen met het Porsche virus ben besmet.  

an mijn moeder (inmiddels 82 jaar) heb ik altijd begrepen dat 

de liefde voor auto’s er bij mij al vroeg in zat. Zij vertelde mij 

dat ik in de box alle automerken al kende, meestal voorzien van de 

juiste autogeluiden. Dus toen al matching… Na het behalen van het 

autorijbewijs elke vrije minuut volle bak gewerkt en als auto gek 

zo snel mogelijk mijn eerste auto gekocht. Een Alfa Romeo Guilia 

Super Nuovo, houten stuur, allemaal metertjes en dan dat geluid. 

Factsheet
Naam: E.L. (Elbert) de Graaf
Leeftijd: 56
Burgerlijke staat: partner Marja de Kruijff
Woonplaats: Rijswijk (Gld)
Werk: Senior Regio Manager Derbigum Nederland, 
Advisor Durability and Sustainability, Making Buildings 
Smart. Derbigum: Producent en leverancier van 
duurzame daksystemen. Persoonlijke ervaring: Ruim 30 
jaar commercieel verantwoordelijk in diverse banen, 
tussentijds 7,5 jaar een eigen bedrijf en de laatste 6 jaar 
werkzaam binnen Derbigum.
Hobby’s: auto’s en boten, autosport, watersport en 
wintersport.

Porsche: 911 ’72 Carrera RSR clone (Gulfie)

Bij iedere tunnel moest het raam natuurlijk open. 

Maar hij was helaas zo rot als een mispel. Samen met 

mijn vader een winter lang aan de Alfa gewerkt. Wij 

bouwden destijds al boten van polyester, dus de Alfa 

compleet voorzien van een nieuwe neus en bodywerk 

met polyester. Plaatwerk werd niet gebruikt. Maar 

niet al te veel later kreeg ik genoeg van die rottigheid. 

Na een MG B, een Innocienti de Tomaso en nog wat 

van dat spul kocht ik van mijn tandarts zijn gebouwde 

Sandman Buggy met 2 liter bus motor. Al snel werd 

het een befaamde GTI killer, want voor ieder stoplicht 

was het raak. Het koste mij zeer weinig moeite om 

de GTI jongens tot zo’n 120 kilometer per uur het 

nakijken te geven, dan kwamen ze mij met een rood 

hoofd voorbij. 

Tijdens mijn diensttijd waar de auto’s altijd zeer tot 

de verbeelding spraken, kwam ik in het plaatselij-

ke suffertje een advertentie tegen van een PUMA. 

De auto bleek in Leerdam te staan, 15 km van mijn 

woon- en geboorteplaats Culemborg. Afspraak ge-

maakt. We kwamen aan bij een garagebox waar het gras zeker 

een meter hoog voor de toegangsdeur was gegroeid. Nou ja, je 

zou het een echte Barn Find kunnen noemen. Met veel moeite 

de garage deur geopend. Daar stond een originele PUMA die na 

een korte inspectie in nieuwstaat bleek te verkeren. De eigenaar 

had totaal geen kennis van zijn auto en vroeg niet teveel geld. 

Hij startte niet, de accu bleek plat, dus ‘s avonds terug met een 

nieuwe accu. Starten en lopen. De PUMA was een Braziliaanse 

sportwagen, gebouwd op een onverkort Volkswagen Kever on-

derstel. De PUMA fabriek stond destijds naast de Volkswagen 

Kever fabrieken in Brazilië. Race legende Emerson Fitipaldi had 

destijds privé ook zo’n PUMA. Hij bleek puntgaaf, Goudbruin 

metallic en was voorzien van een Porsche 356 motor. Dat werd 
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nooit gespaard, litertje olie erbij en gaan, waar hij voor is gemaakt. 

In al die jaren wel tot vier keer toe door de 901 koppeling getrapt 

en altijd tijdens mooie ritten, met als gevolg repatriëring. Op een 

gegeven moment was de S motor op. Samen met Eric Hendriks 

– eerst CarEric en later PCG – besloten om er een 915 bak in te 

leggen, en na overdenken ook een 3,2 Carrera motor. In contact 

gekomen met Olav Gelissen van Speed Service in Born, hij heeft 

de benodigde aanpassingen zeer nauwkeurig gemaakt. Terugkij-

kend bleek dit achteraf kijkend naar de huidige marktontwikkeling 

natuurlijk geen goede keuze! Maar goed, we hebben nog jarenlang 

met veel plezier en probleemloos ritten kunnen rijden. Daaronder 

ook een lang gekoesterde wens: de Route Napoleon van Golfe Juan 

naar Geneve. Tussentijds hebben we op enig moment een 356 A 

coupe gekocht, als tweede klassieker. Deze auto hebben we in juni 

2015 samen met de 911 S targa ingeruild op mijn lang gekoesterde 

jongensdroom. Ultieme wens was een 911 1973 RS (replica) maar 

het werd onze 911 1972 (model 1973) RSR clone Gulfie, opgebouwd 

door Speed Service.

Het voorbeeld voor deze auto was de Porsche Carrera RSR 2.8 uit 

1973, waarvan er door Porsche destijds slechts 49 geproduceerd 

zijn voor lange afstandsraces. Het was overigens zo’n Carrera RSR 

2.8 waarmee meteen in 1973 de 24 uurs race van Daytona gewon-

mijn eerste contact met en grondleg-

ger van het Porsche virus. Vele auto’s 

en motoren volgden.

In 1996 overleed mijn vader en grote 

vriend, waarmee ik onze hobby’s 

deelde. Wat zijn ogen zagen, konden 

zijn handen maken. Auto’s en boten, 

vooral die laatste passie deelden wij 

samen. Mijn vader is 61 jaar geworden 

en was net met de VUT. Heeft er één 

jaar van mogen genieten. Ik dacht bij 

mezelf, zo vergankelijk is het allemaal 

dus. Ik maak nu de jongensdroom van 

zovelen waar en wist precies wat ik 

wilde: een klassieke Porsche targa. 

De auto’s waar ik voor viel werden uit 

Californië geïmporteerd door Berry 

Smits. In die tijd had hij regelmatig 

Porsches en heeft in ditzelfde jaar een 

aantal van onze gewaardeerde cluble-

den voorzien van hun “grote bezit”.

Ik had summiere kennis en geld 

gespaard, Berry had buiten twee 911 

targa’s opgesteld, een metallic blauwe 

en een zwarte. Een T en een S. Je bent 

van plan om een Porsche te kopen!? 

Heb je er wel eens in gereden dan!? 

Nee, ik niet! Dan lijkt het mij verstan-

dig om die blauwe T targa te kopen 

vertelde Berry. Waarom? Die rijdt veel 

makkelijker want je hebt geen erva-

ring, die S moet je op toeren rijden en 

rijdt niet makkelijk op lage snelheden 

en binnen de bebouwde kom enzo. 

Hoe meer Berry me naar de T duwde, 

hoe meer ik naar de zwarte S targa 

keek.

Berry stelde voor: weet je wat, we 

gaan samen een stukje rijden, kijken 

of je dat kunt. Na een paar kilometer 

parkeerde ik de S op zijn pad en trok 

de sleutels eruit. Ja klonk het, jij kunt 

wel rijden dus…

De auto op 6 juni 1996 op naam gezet 

en 20 jaar lief en leed gedeeld. Met 

mijn “Blackie” tochten van 5.000 tot 

wel 7.000 km gemaakt, vele jaren in-

gezet als vakantieauto. Altijd gas erop, 

nen werd. Onze RSR replica is met ontzettend veel 

aandacht voor detail opgebouwd, om het origineel 

zo goed mogelijk te benaderen en op sommige pun-

ten zelfs te overtreffen (aldus het taxatierapport).  

Overigens was het na twee jaar “Spartaans rijden” 

mijn bedoeling om Gulfie toch maar weer te verko-

pen, maar na de afgelopen Zwitserland – Italië rit en 

2.650 probleemloze kilometers, heb ik besloten Gul-

fie absoluut te behouden en te koesteren. Ik hoop 

dat hij ook weer 20 jaar bij ons mag blijven.

De afgelopen 20 jaar heb ik – en later wij samen – 

enorm veel plezier beleefd aan onze Klassieke Por-

sche 911 9 12 Club. Vanaf het prille begin met ijs van 

Wagensveld als voorzitter, later het stokje overgeno-

men door Erik Jan Huiberts en nu door onze huidige 

voorzitter Hessel Roukema, die samen met de ande-

re bestuursleden voor een nieuw elan en frisse wind 

zorgt en de club voor de toekomst neerzet!

Een ieder veel dank voor de gezelligheid en samen 

op naar een mooie toekomst van onze club……….

Elbert de Graaf, 1961, Rijswijk (Gld)
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DE AUTO’S WAAR IK VOOR VIEL WERDEN UIT CALIFORNIË 

GEÏMPORTEERD DOOR BERRY SMITS. IN DIE TIJD HAD HIJ 

REGELMATIG PORSCHES EN HEEFT IN DITZELFDE JAAR 

EEN AANTAL VAN ONZE GEWAARDEERDE CLUBLEDEN 

VOORZIEN VAN HUN “GROTE BEZIT”.



CARS & COFFEE 
VAUXHALL MUSEUM 
HARMELEN
Clublid Thed de Wilde organiseerde op 
zaterdag 8 april de eerste Cars & Coffee 
meeting van dit jaar bij het Vauxhall (privé) 
museum van Ries van Leeuwen in Harmelen. 

ies heeft een passie voor oude auto’s, zijn eerste 

was een “A-Ford” van 1928 vol met muizengaten 

in de bekleding. Deze auto werd in zeven jaar tijd geheel 

eigenhandig gerestaureerd en na drie trouwpartijen 

ingeruild voor zijn eerste Vauxhall van 1954. Zo is z’n 

passie voor dit merk verder gegroeid. De oudste auto in 

zijn omvangrijke collectie is van 1905 en de jongste van 

1966.

De Cars & Coffee was met een 40-tal deelnemers druk 

bezocht. Tijdens de meeting was er tevens een clubkleding 

passessie. De importeur van Nimbus Nordic, leverancier 

van onze clubkleding, was op de meeting aanwezig met 

hun mobiele showroom. De hele clubkleding collectie was 

aanwezig in alle kleuren en maten, voor zowel heren en 

dames. Iedereen die interesse had in een kledingstuk uit 

de collectie, was in de gelegenheid deze te passen, zodat 

de juiste maat, model en kleur kon worden gekozen. 

Van deze service maakte menigeen bezoeker dan ook 

gebruik. Al met al een zeer geslaagde meeting, ook al 

dankzij het lekkere voorjaarsweer.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster 
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Porsche’s met problemen. Uiteindelijk is het clublid die strandde 

in Karlsruhe alsnog ‘s nachts met een andere Porsche aangekomen 

bij het hotel. Ook een andere 911 had het hotel gehaald. Nu dus wel 

willen starten, maar geen vijfde versnelling meer. We hebben nog 

even gekeken naar de 912 met niet werkende startmotor, maar niet 

aan de praat kunnen krijgen. De laatste 911 heeft toch weer kun-

nen starten en is terug gereden naar Nederland. Dit clublid zou de 

volgende dag naar het eerste hotel in Italië komen. 

Na een goed diner en een goede nachtrust vertrokken we op tijd 

richting de Oostenrijkse grens. Ook de startmotor van de 912 deed 

het weer, vast de warmte van die dag. De ochtend van de eerste 

rijdag zou ons via Oostenrijk en Liechtenstein naar het Zwitserse 

Davos brengen. Nog nooit in Liechtenstein geweest? U mist niets 

kan ik u melden. Saai, weinig te zien en erg klein. We hebben het 

gebruikt om wat koffie te drinken en even de benen te strekken. 

Dan al snel de bergen in richting Davos. Ik had altijd een bepaald 

e verzamelplaats was Meckenbeuren, 

Zuid-Duitsland aan de Bodensee. Hier zouden 

22 auto’s en 40 personen  verzamelen om vanuit deze 

plaats de Alpen te gaan bedwingen. Ergens in Duits-

land kwam het eerste telefoontje, een 911 stond met 

een kapotte startmotor ergens in Duitsland, ongeveer 

200 kilometer over de Nederlandse grens. Nooit 

leuk, maar kan gebeuren. Bij aankomst in het hotel 

kwam het volgende nieuws, een auto staat met pech 

in Karlsruhe, wil niet meer starten. Hulp vanuit NL 

met een andere Porsche was onderweg. Ok, gewoon 

toeval. Maar toen de volgende 912 kwam aangere-

den met een kapotte startmotor en weer de telefoon 

ging dat er nog een 911 ergens in Duitsland stond die 

niet meer wilde startte, werd het toch wat minder. 

Nog voor we echt waren gaan rijden, waren er al 4 

HET BEGON MET EEN IDEE. IETS WAT IK PERSOONLIJK AL LANG OP MIJN 
LIJSTJE HAD STAAN, OVER DE ALPEN NAAR HET COMO MEER VOOR EEN 
VAN DE MOOISTE CONCOURS D’ELEGANCE TER WERELD, VILLA D’ESTE. 
DAT MIJN 911 ORIGINEEL IN ITALIË WAS UITGELEVERD WAS EEN BONUS. 
PRECIES EEN WEEK GELEDEN WERD HET IDEE WERKELIJKHEID. 

VILLA D’ESTE, EEN DROOMREIS

VILLA D’ESTE, EEN 
DROOMREIS VOOR 
IEDERE PORSCHE.

D
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beeld bij Davos. Mondain, oud geld en pittoresk. 

Maar daar aangekomen was het niets van dat. Ja, er 

zijn luxe hotels, maar verder een saai Zwitsers dorp. 

Nu was het wel Hemelvaartsdag, maar een kleine 

week later op een maandag was het niet anders. Maar 

het was wel een plek waar we hebben kunnen lun-

chen en even hebben kunnen rondkijken. Toen kwam 

ook het volgende telefoontje. Een 911 maakt een raar 

geluid in de tunnels, lijkt op 4 of 5 cilinders te lopen. 

In Davos gewacht en gekeken. Bleek dat er 1 relatief 

nieuwe bougiestekker het had begeven. Gaf daardoor 

geen vonk. Gelukkig had iemand een nieuwe mee 

en leek het allemaal goed te komen. Maar na een 

paar kilometer toch geen succes. Een nieuwe bougie 

mocht maar even baten. Er werd besloten dat deze 

911 een kortere route zou nemen en niet alle bergpas-

sen zou nemen richting Italië. 

motor is er getracht om de startmotor los te halen, 

maar door een verkeerde bout kon er zelfs na een in-

tieme omhelzing met de versnellingsbak geen succes 

worden behaald. Ondanks de pech, was het ook wel 

van gezellig: samen klussen aan de auto’s met wat 

te drinken erbij en met een ondergaande Italiaanse 

zon…. Wederom was de goede nachtrust, na een heerlijk diner, erg 

welkom na een dag sturen. 

De volgende dag begon alweer vroeg. En niet alleen omdat de naast-

gelegen kerk de klokken om iets voor 8 liet luiden. Na een goed 

ontbijt en de briefing voor die dag gingen we weer op pad richting 

het noorden en de bekende Splugen pas. Wel zonder de 912 die we 

niet meer aan de praat kregen. Dit lid zou wachten op vervangend 

vervoer van de ANWB. Deze Splugen pas kenmerkt zich door veel 

tunnels aan de Italiaanse kant, een soort van maanlandschap boven 

op de pas en geweldige afdaling met een afwisseling van haarspeld 

en lange snelle bochten aan de Zwitserse kant. Echt geweldig stu-

ren…. Na een stuk snelweg om kilometers te maken, kwamen we 

bij de Lukmanier pas. Stijl omhoog, maar daarna erg lang en snel 

Toen begon het feest, de eerste echte bergpas, de Fluela pas. Schit-

terende afwisseling van haarspeldbochten, vergezichten en sneeuw. 

Heerlijk rijden. Daarna volgde nog de steile hellingen van de  Albula 

pas, langgerekte Julier pas en als laatste de vele scherpe haarspeld-

bochten van de Maloja pas. Na nog een tiental kilometers recht-

door, reden we Italië binnen naar het hotel voor die nacht. De par-

keer garage was voor ons gereserveerd en tevens de binnenplaats 

stond vol met onze Porsche’s. Ook die van 2 leden die rechtstreeks 

naar Chiavenna zouden komen die avond.  Maar omdat er toch wat 

auto’s waren met problemen, werd er voor het diner die avond druk 

gesleuteld. Een 911 kreeg 6 nieuwe bougies. Een andere 911 kreeg 

een nieuwe plastic bus onderaan de schakelpook waardoor er weer 

doorgeschakeld kon worden naar z’n 5. Bij de 912 met kapotte start-

TOEN BEGON HET FEEST, DE EERSTE 

ECHTE BERGPAS, DE FLUELA PAS. 

SCHITTERENDE AFWISSELING 

VAN HAARSPELDBOCHTEN, 

VERGEZICHTEN EN SNEEUW. 

HEERLIJK RIJDEN. 
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naar beneden. Onze ‘oudjes’ werden soms voorbij 

geraasd door nieuwe GT3’s en verschillende Ferrari 

’s. Maar met name op deze pas was ik erg onder de 

indruk van mijn bijna 50 jaar oude 911 die je toch 

goed in de bocht kon plaatsen waar hij er na zich te 

zetten weer soepel uitkwam. Geweldig. Op zo’n trip 

leer je echt je auto goed kennen. Hierna kregen we 

nog de Oberalp pas waar we werden gevolgd door een 

nieuwe 991 Targa. De eigenaar kwam ons op de pas 

tegemoet om geïnteresseerd onze bijna half zo brede 

F-modellen te bekijken. Erg leuk die interesse van mensen onder-

weg. Helaas was de rest van de route die we gepland hadden niet 

mogelijk doordat de Nufenen pas nog gesloten was. De Furka en 

Nufenen pas konden we dus niet rijden, althans niet als doorgaande 

route. Als alternatief hadden we de Gotthard pas, minder spectacu-

lair maar gemakkelijk begaanbaar. De Furka pas was wel net open. 

Enkele leden hebben deze nog op en neer gereden. 

Na de Gotthard pas was het weer een eind naar beneden, middels 

een lang stuk snelweg richting Italië en de noordelijke meren. Eerst 

het meer van Lugano en uiteindelijk kwamen we aan bij het Como 

meer. Na de auto’s in de parkeergarage neer te hebben gezet en 

te hebben ingecheckt in het hotel, was de beloning een geweldig 

uitzicht over het meer. Wat een geweldige plek! Na een lekkere Ita-

liaanse houtoven pizza en een heerlijke Tiramisu was het nog lang 

natafelen met uitzicht op het meer. De zaterdag was de dag waarbij 

we de omgeving van het Como meer zouden gaan verkennen, sa-

men met Mario, de voorzitter van onze zusterclub, Registro Italiano 

Porsche 911 & 912. We vertrokken ‘s ochtends naar de ferry in Ca-

denabbia, waar we de overtocht naar Bellagio zouden maken.  Met 

bijna de hele ferry vol met onze Porsche’s gingen we naar de over-

kant. Na een korte tour door het beeldschone Bellagio reden we zui-

delijk richting Como. Het werd al snel duidelijk dat Mario de wegen 

goed kende. We moesten redelijk op het gas om hem bij te houden. 

Na een stukje door Como kwamen we aan bij onze eerste stop van 

die dag, Caffé Milano. Dit is een regionale koffiebranderij die typi-

sche Italiaanse espresso koffie brand voor de horeca in Noord Italië. 

Na een uitleg van het hoofd productie en natuurlijk het nuttigen van 

een espresso, kregen we een tour door hun kleine museum. Ik denk 

dat ze wel 100 espresso machines hadden staan, van begin 1900 tot 

recent. Erg interessant. Daarna was het tijd om Como 

te doorkruizen om via de westoever van het meer 

omhoog te rijden naar Lenno. Het was inmiddels al 

boven de 30 graden met geen wolkje aan de lucht. 

Zoals vele van u weten, is ventilatie in een oude 911 of 

912 nogal een dingetje. Zeg maar niet bestaand. Ook 

de Targa rijders hadden het zwaar daar het open dak 

wel wat rijwind gaf, maar ook continue de brandende 

zon in de auto liet. Enigszins uitgeblust kwamen we 

aan in Lenno voor de lunch. Ik had Mario gevraagd 

IK WAS ERG ONDER DE INDRUK VAN MIJN 

BIJNA 50 JAAR OUDE 911 DIE JE TOCH GOED 

IN DE BOCHT KON PLAATSEN WAAR HIJ ER NA 

ZICH TE ZETTEN WEER SOEPEL UITKWAM. 
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om er voor te zorgen dat de auto’s veilig geparkeerd 

konden worden. Bij aankomst had de lokale politie 

een heel stuk van de parkeerplaats afgezet. Enigszins 

verbaasd konden wij doorrijden. Wat blijkt, Mario 

had de lokale politie geregeld om op onze auto’s te 

passen voor €10 per auto. Blijkbaar kun je in Italië 

met wat geld politie inhuren voor privé doeleinden. 

Ik moest contant het bedrag voldoen, maar kreeg 

ook nog netjes een reçu.  Na een geweldige lunch op 

een top locatie aan het meer, stapten we op de boot 

richting Villa Balbianello, een van de mooiste villa’s 

aan het Como meer. Meerdere scènes uit bekende 

films (James Bond, Star Wars) zijn hier opgenomen.  

Maar wat een geweldige locatie! Wat een rijkdom. Na 

een interessante rondleiding weer terug op de boot 

naar de lunchlocatie, waar we weer in onze auto’s 

konden stappen. De volgende stop was een uitzichtpunt van waar 

je het heel meer van Lugano en een stukje Como meer kon zien. 

Een restaurant voor het diner was de laatste stop. ‘s Avonds weer 

voldaan naar het hotel. Een geweldig goed georganiseerde dag!  En 

dan werd het zondag, de dag van het eigenlijke Concorso. Op tijd 

zaten we weer in onze auto’s om langs het meer af te zakken naar 

Cernobbio. Mario stond ons halverwege op te wachten en ja, hij had 

zijn loden schoenen weer aan dus was het weer doorrijden gebla-

zen (zijn achternaam is toch echt Nicu en geen Andretti). Bij het 

binnenrijden van Cernobbio stonden er drommen mensen langs de 

weg om foto’s te maken van de auto’s die van Villa d’Este naar Villa 

Erbe gereden werden. We werden gefotografeerd alsof wij onder-

deel waren van het Concorso. Na een paar minuten kwamen we aan 

bij onze parkeerplek van de dag, weer prima geregeld door Mario. 

De auto’s konden we parkeren op het terrein van een stichting voor 

dagopvang van gehandicapte jongeren midden in Cernobbio. De 

afspraak was dat we €15 per auto zouden doneren aan de stichting 

in ruil voor het parkeren van onze auto’s. Dit hebben we dan graag 

gedaan en nog wat bijgelegd uit het budget van de trip. Super op-

lossing en ongeveer 5 minuten lopen naar het evenement. Tja, het 

Concorso d’Eleganza Villa d’Este is een top evenement. Verwacht 

geen heel groot terrein met allerlei verschillende subevenementen. 

Het is een verzameling van de meeste exclusieve en bijzondere 

auto’s ter wereld. Auto’s waar er maar 1 van gemaakt is of met een 

bijzondere historie. Wat een exemplaren! Daarnaast 

was er ook de befaamde RM Auctions veiling, waar 

de uit de media welbekende 911 RSR stond met maar 

10km vanaf nieuw op de teller. Hiernaast nog een 911 

R, 918 en verschillende Ferrari ‘s, Talbot Lago’s en 

andere divers automobiel genot. Last but not least, 

nog een hal van hoofdsponsor BMW met de primeur 

en onthulling van de nieuwe 8 serie. En dat alles 

in een atmosfeer van een luxe villa aan een van de 

mooiste meren ter wereld…. We hebben genoten. We 

kregen als leden van onze club nog een uitgebreide 

uitleg bij een 911 RSR uit ’73 die net weer helemaal 

als origineel was opgebouwd. Hij was eerder om-

gebouwd naar een 935. De auto werd gevonden in 

Zwitserland. De originele motor werd teruggevonden 

in Japan. De auto is nu eigendom van een Italiaan 

OOK DE TARGA RIJDERS HADDEN HET ZWAAR 

DAAR HET OPEN DAK WEL WAT RIJWIND GAF, 

MAAR OOK CONTINUE DE BRANDENDE ZON 

IN DE AUTO LIET.
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die er evenementen mee wilt gaan rijden. Wellicht volgend jaar te 

bewonderen op Le Mans Classic. 

Daar het prachtig onbewolkt weer was en ongeveer 33 graden, 

gingen de meeste leden alweer op tijd terug naar het hotel. Mooie 

wegen, maar met gaten als kraters was het wel opletten gebla-

zen. Aangekomen was het gezellig napraten op het terras met een 

drankje. Op maandag was het tijd om het Como meer achter ons 

te laten en koers te zetten richting de machtige Stelvio pas. Na wat 

enigszins saaie wegen kwamen we in Bormio aan, de stad waar de 

lange Stelvio pas begint. De Stelvio is een lange pas die langzaam 

steiler wordt aan de Bormio zijde met een afwisseling van korte 

bochten en lange slingerende wegen. Vanaf de top naar beneden 

richting Trafoi wachten 48 erg scherpe haarspeld bochten. En hij 

is zwaar en hoog. Dat merkten diegenen met een 911 met carbu-

rateurs. Op een gegeven moment was mijn vermogen weg, liep de 

motor onregelmatig en was het lastig hem aan de 

praat te houden. Bovenop de pas liep hij met 650 

toeren stationair. Niet heel fijn dus. Wat later bleek 

was dit puur zuurstof gebrek. Bij elke honderd meter 

die we naar beneden reden ging het beter en onder-

aan de pas was alles weer als normaal. Dus vanaf 

ongeveer 2500 meter hoogte wordt het lastiger met 

carburateurs. Ik persoonlijk vond de Stelvio niet heel 

bijzonder om te rijden. Het heeft de naam, maar er 

zijn mooiere passen om te rijden. 

Na nog een keer over de Fluela pas volgde de snelweg 

richting Zurich en uiteindelijk wachtte het zwarte 

woud op ons voor ons laatste hotel van deze trip. Wat 

een dag. Ik was blij dat ik uit de auto kon stappen 

en plaats kon nemen op het terras met een koud 

Duits biertje. Moe maar voldaan. Na een heerlijk diner en de laatste 

avond samen was ik al weg bij het zien van het kussen. De volgende  

ochtend, na het ontbijt, was het tijd om op eigen gelegenheid naar 

huis te rijden. De eerste kilometers waren door het wonderschone 

Zwarte woud waarna al snel de Duitse Autobahn volgde. Toch ook 

wel lekker om de 6 cilinder boxer lekker toeren te horen maken en 

met 150-160 km/u over het asfalt te razen. Dat hadden we de vorige 

dagen niet meegemaakt. Uiteindelijk kon de 911 thuis de garage in 

rijden en stapte ik trots uit mijn Bourgondisch rode ‘Bella Machi-

na’.  Zonder kleerscheuren ongeveer 3000 kilometer afgelegd, over 

snelwegen en bergpassen, langs meren en door valleien. Het maakt 

eigenlijk niet uit waar je rijdt, het blijft op en top genieten van zo’n 

klassieke Porsche. 

Terugkijkend was dit een geweldige trip waar heel veel mee zat. Het 

weer was super, de hotels geweldig, het gezelschap fantastisch en ik 

heb geen woorden voor de wegen, natuur en omge-

ving. Het begon als een idee op mijn lijstje. Die kan ik 

er nu van afstrepen maar stiekem komt hij toch weer 

op mijn lijstje want dit gaan we zeker nog een keer 

doen. Bella, bella, bella!!

Hessel Roukema



p zaterdag 1 april jl. technische clubmeeting, 

die vooral in het teken stond van de in 

mei geplande Zwitserland - Italië trip. Een aantal 

clubleden hadden de regenbuien getrotseerd en 

waren naar Mijdrecht gekomen om hun auto 

op een aantal essentiële punten met betrekking 

tot veiligheid en betrouwbaarheid te (laten) 

controleren. Denk hierbij aan de banden, remmen, 

remslangen/leidingen, stuurinrichting, wiellagers, 

koppelingskabel, benzineslangen, accu(bevestiging), 

laadspanning, V-riem, olieslangen en dergelijke.

Een geruststellende gedachte als dit alles is nagezien 

en in goede conditie is of - zoals bij de meerdere 

auto’s - er een aantal onvolkomenheden aan het licht 

zijn gekomen die reparatie of vervanging noodzaken. Beter om die 

problemen vooraf in Nederland aan te pakken, dan straks ergens 

halverwege een koude en mistige bergpas stil te vallen...   

Naast de techniek stond ook deze clubmeetings gelijk de andere 

edities vooral ook in het teken van gezelligheid en saamhorigheid. 

Er was een hartelijk ontvangst met  koffie of thee met een 

versnapering en rond het middaguur werd een uitgebreide lunch 

geserveerd. Om alvast een beetje in de stemming te komen, had die 

van gastvrouw Linda een Italiaans accent gekregen. Klasse!

Een woord van dank tot slot aan Peter en Albert voor de 

professionele aanpak en de leerzame dag.

Marc Bezem

secretaris - webmaster

TECHNISCHE 
CLUBMEETING
VOERTUIGINSPECTIE VOOR DE ZWITSERLAND - ITALIË TRIP
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DIT WAS DE REACTIE VAN DE VORIGE EIGENAAR UIT CANADA. IK HAD 
HEM EEN BRIEF GESTUURD MET EEN VRAAG OVER DE HISTORIE VAN 
MIJN TOTAAL GERESTAUREERDE 911T TARGA UIT 1971. 

n 2014 heb ik een 911T targa aangeschaft met 

het idee om deze geheel te restaureren. En dat is 

gelukt na ongeveer 700 uren van genot en ……. Alles 

demoteren, volledig blank schuren, herstellen van 

onderdelen en opbouwen. Het specialistische werk 

van een volledige revisie van het motorblok en de 

spuitwerkzaamheden heb ik uitbesteed. Een geluk, de 

versnellingsbak was al gereviseerd.

De eerste rit van 15 km was naar het keuringsstation 

van de RDW voor een kenteken. De koppeling gaf nog 

een probleem maar de keuring verliep vlekkeloos. De 

totale restauratie heeft een doorlooptijd gehad van 1,5 

jaar. Nadat de laatste problemen waren verholpen, 

“YES THAT WAS MY CAR”

van de kaal geschuurde carrosserie en een foto van 

het eindresultaat. 

Na vijf, toch wel spannende, weken kreeg ik een mail 

van Dave uit Canada. Dit bericht begon met “Yes thas 

was my car” Zo schreef hij ook dat hij de Porsche in 

1987 had gekocht en 25 jaar in zijn bezit heeft gehad. 

Echter maar 5 jaar in gereden en 20 jaar in opslag 

gehad. Voor 1987 was een brandweerman uit San 

Diego de eigenaar.

Hij had in 1987 de 911T targa samen met zijn vader 

aangeschaft. Dit was zijn eerste Porsche. Zijn vader 

is in 2005 overleden en zijn moeder eind 2016. Zijn 

oude Porsche geeft hem herinneringen aan beide 

ouders. Hij was dan ook ontzettend blij dat ik hem 

een brief had geschreven. Het jaar kon voor hem niet 

beter worden afgesloten. “Zijn” oude Porsche was 

volledig gerestaureerd. Zelf was hij er niet aan toe-

gekomen vanwege zijn ziekte. Na zijn eerste Porsche 

is hij wel trouw gebleven aan het merk. Momenteel 

heeft Dave een witte Hybrid Cayenne voor dagelijks 

“YES THAT WAS 
MY CAR”

eindelijk weer de weg op om een paar mooie foto’s te kunnen ma-

ken van het eindresultaat. Ja, wie doet dat niet!  Zo kon ik een mooi 

fotoalbum maken van het gehele proces en voor Dave!

Toch maar eens opnieuw in de importpapieren verdiept. Twee 

adressen gevonden, één van de vermoedelijke verkoper uit de USA 

en één van de vermoedelijk eigenaar uit Coquitlam, een plaatsje bij 

Vancouver in Canada. Laat ik de uitdaging aangaan om een brief te 

schrijven naar de vermoedelijke vorige eigenaar. Omdat ik de auto 

heb gekocht zonder historische gegevens wil je deze toch zien te 

achterhalen. Zo eind oktober 2016 een brief geschreven. Om meer 

aandacht voor mijn vraag te krijgen heb ik een kopie van het export-

papier, met de NAW gegevens van de geadresseerde bijgevoegd . Zo 

ook foto’s van de 911T in de hoedanigheid ik deze heb aangeschaft, 

gebruik en voor zijn plezier een 991 targa met dezelfde kleur Blauw 

metallic als zijn eerste! Zijn gloednieuwe targa komt tijdens de 

wintermaanden niet buiten! Alleen voor een foto mocht de 991 even 

de kou in! 

Het is niet bij een enkele mailwisseling gebleven. Ook schreef hij 

dat hij jaarlijks in Europa komt voor werk of plezier. Ach, dan kan 

ik hem ook uitnodigen om een keer naar Apeldoorn te komen.

En ……. Dave is het weekend van 19 t/m 21 mei bij mij geweest. 

Voor ons beiden een geweldig weekend. Vrijdag hem eerst de vele 

foto’s van het restauratieproces laten zien en daarna samen thuis 

gegeten. Best apart om met iemand die je nooit hebt ontmoet en 

alleen kent via het mailverkeer, thuis aan tafel te zitten. Na het eten 

NA VIJF, TOCH WEL SPANNENDE, 

WEKEN KREEG IK EEN MAIL VAN 

DAVE UIT CANADA. DIT BERICHT 

BEGON MET “YES THAS WAS MY 

CAR” 
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was het tijd om hem zijn oude Porsche te laten zien. “The 

big moment”. Dave had de tranen in zijn ogen.

De zaterdag een mooie rit over de Veluwe richting Por-

schecentrum Gelderland gemaakt. Deze garage is toch vele 

malen groter dan zijn Porsche garage GAIN in Vancouver! 

Ha “mutch bigger than” is nu even anders. Na het bezoek 

aan de garage in Heteren de zaterdag en de zondag een hele 

mooie invulling gegeven. Zijn interesse ging niet alleen naar 

auto’s maar ook naar WOII. Zijn oom is ook één van de 

Canadese bevrijders geweest in de omgeving van Apeldoorn. 

Op een schild bij een Apeldoorns monument stond de naam 

van een Luitenant die deel uitmaakte van dezelfde divisie 

waarin zijn oom had gezeten. Dit is toch geen toeval.

Het was een mooi zonnig weekend om de oldtimers uit te la-

ten. Menig tourrit was voor dit weekend uitgezet. De wegen 

in en om Apeldoorn waren goed voorzien van mooi klassiek 

blik. Het bleek wel dat Dave ook een echte autoliefhebber 

was. Geen problemen met het herkennen van het merk en 

type. Hij was verrast dat hier zo veel klassiekers nog op de 

weg rijden. Ja dan nog de kers op de slagroom. Staat er voor 

de stoplichten een Porsche 550 (replica?).

Na zijn vertrek uit Apeldoorn is hij nog in Keulen en Düssel-

dorf geweest. Ja nog een foto gekregen vanuit Classic Remise 

Düsseldorf. Toch ook olie in zijn bloed! Daarna vanuit 

Frankfurt weer terug naar Coquitlam in Brits Columbia. 

Het is toch wel heel uniek dat ik op deze wijze de vorige 

eigenaar van mijn totaal gerestaureerde Porsche 911T targa 

heb mogen ontmoeten. Deze ontmoeting is onvergetelijk en 

een mooi verhaal voor het clubblad.

Bert Klunder

“YES THAT WAS MY CAR”

JAN ESSING    

HERMAN RIGTERINK 

PATRICK OLGERS  

PAUL OTTEN    

812.17

813.17

814.17

A130.17

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 EEN SCHILD BIJ EEN APELDOORNS 

MONUMENT STOND DE NAAM VAN 

EEN LUITENANT DIE DEEL UITMAAKTE 

VAN DEZELFDE DIVISIE WAARIN ZIJN 

OOM HAD GEZETEN. DIT IS TOCH GEEN 

TOEVAL.”

“Yes that was my car”
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Deze keer was Fort Vechten de locatie voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het 
voltallig bestuur verwelkomde uiteindelijk een 19-tal leden in de bijzondere Reversezaal 
van deze Rijks monumentale fortificatie. Een 14-tal leden had zich voor de vergadering 
afgemeld. Voorafgaand aan de vergadering was er gelegenheid om de nieuwe clubkleding 
te passen. 

TERUGBLIK 2016
Na de formele opening van de vergadering en de be-

handeling van de notulen van 13 maart 2016 wordt 

er terug geblikt op het vorig clubseizoen (2016). 

Het blijkt dat de club het goed doet, aangezien het 

ledental gestaag stijgt. Opvallend daarbij is dat de 

nieuwe aanwas vanwege de toelating van de eerste 

series G-modellen beperkt is. Van het totale ledental 

zien we ongeveer een kwart op evenementen. De 

club is financieel gezond en heeft het huis op orde 

zoals dat heet. Het vorig seizoen liet een gevarieerde 

kalender zien met over het algemeen een goed bezet 

deelnemersveld. Opgemerkt wordt dat het organise-

ren van meerdaagse buitenlandritten erg tijdrovend 

is. Vanuit de zaal wordt geopperd draaiboeken bij 

andere Porsche clubs te lenen of (meer) gezamen-

lijke ritten te organiseren. Bij dit soort ritten is het 

(bewaakt) parkeren een belangrijk punt. Ook is het 

van belang het gezelschap niet te groot te laten 

worden. Zo’n 20 tot 25 auto’s is echt het maximum. 

Er wordt gediscussieerd over de inschrijfprocedure 

bij populaire ritten. Er is altijd kans leden teleur te 

moeten stellen. Een mogelijkheid is om een evene-

ment nogmaals in dezelfde vorm te organiseren en 

de leden welke de eerste keer mee zijn gegaan, van 

deelname uit te sluiten.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

OPVALLEND IS DAT DE NIEUWE 

AANWAS VANWEGE DE 

TOELATING VAN DE EERSTE SERIES 

G-MODELLEN BEPERKT IS. 

NIEUWJAARSRECEPTIE

KASCOMMISSIE, JAARREKENING 2016 
EN BEGROTING 2017
Kascommissieleden Joop Zalm en Willem ter Schure hebben 

de boeken over 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden. Door 

omstandigheden zijn beide heren niet aanwezig op de vergadering, 

echter Joop Zalm stuurt ter vergadering een e-mail aan de voorzitter 

waarna het bestuur decharge wordt verleend. De begroting voor 

2017 is door de penningmeester in een nieuw overzichtelijk jasje 

gestoken hetgeen op veel bijval vanuit de vergadering mag rekenen. 

Er worden enkele vragen over onder meer het clubkledingproject en 

de nu verplichte automatische incasso voor de contributie en 

Aan alle leden is het de jaarrekening en begroting papier technisch 

verstuurd. De penningmeester ontvangt de nodige complimenten 

en applaus voor diens werk. Willem ter Schure en Erik Jan Huiberts 

worden de nieuwe leden van de kascommissie. Ruud Visser en Joop 

Zalm worden reserve lid. De financiële bijlagen aan de uitnodiging 

voor de ALV zullen vanaf 2018 alleen nog maar per e-mail aan de 

leden worden gestuurd.

KENTEKENS IN CLUBPUBLICATIES 
(CLUBMAGAZINE, WEBSITE ETC.) 
Door redacteur/webmaster wordt nogmaals uitgelegd dat het on-

herkenbaar maken van kentekens op fotomateriaal, welke gebruikt 

worden voor club publicaties, zeer tijdrovend is. Overige clubs doen 

dit ook niet en zelfs Porsche – die hier richtlijnen voor uitgeeft – 

doet het maar zeer beperkt. Het voorstel is derhalve om kentekens 

op foto materiaal niet onzichtbaar te maken. In individuele gevallen 

kan er bezwaar worden gemaakt. In dat geval dient het betreffend 

lid dit per e-mail aan de redacteur kenbaar te maken. Er zal dan zo 

goed als mogelijk rekening mee worden gehouden.

VOORUITBLIK 2017
De evenementen commissie geeft een toelichting op 

de agenda voor 2017: 

• 15 januari. Nieuwjaarsreceptie bij Louwman 

museum.

• 29 januari. SWAP meeting met de 356 club bij BAS 

Lichtenvoorde. 

• 19 maart. De Algemene Leden Vergadering in Fort 

Vechten.

• 1 april. De eerste Technische Keuring bij Project 

Porsche (Peter Broerse) te Mijdrecht, speciaal 

bedoeld voor de deelnemers aan de Italië rit. Er is 

nog ruimte dus men kan zich nog opgeven 

• 8 April. Cars & Coffee in het Vauxhall Museum 

Harmelen. Ook hier is het mogelijk de clubkleding 

te passen. 

• 17 April. Gezamenlijke Paasrit met de Porsche 356, 

914 en 928 clubs. Er worden circa 120 deelnemers 

verwacht. 

• 25 t/m 30 Mei. Zwitserland – Italië rit. Aan de 

voorbereidingen wordt de laatste hand gelegd.

• Juni. Technische dag. Moet nog worden uitgewerkt. 

• 17&18 Juni. Rondje IJsselmeer. Inschrijving 

gesloten. 

• Juli of augustus. Ardennen rit tezamen met 

Belgische Porsche Classic club. Helaas bleken onze 

Belgische collega’s hun agenda reeds vol te hebben, 

dus wordt deze trip eventueel in eigen beheer 

opgepakt. Mogelijk doorschuiven naar 2018.

• September. De tweede Technische Keuring bij 

Project Porsche (Peter Broerse) te Mijdrecht. Deze 

keer met name geënt op deelnemers die mee gaan 

met ‘t fabrieksbezoek – de Thüringer Wald rit.

• 14 t/m 17 september. Fabrieksbezoek Leipzig met 

aansluitende rit Thüringer Wald. Uitnodiging is 

reeds verstuurd aan de leden. 

• September of oktober. Cars & Coffee. Moet nog 

verder worden ingevuld. 

• Oktober. Herfstrit. Albert Vos en Guy Machiels 

melden zich ter vergadering aan om deze te 

organiseren.  

• November. Technische dag. Moet nog invulling aan 

worden gegeven.

SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering en wijst de 

aanwezigen op de mogelijkheid om al dan niet 

onder leiding van een gids. het Fort Vechten te 

bezoeken.



ngeveer 120 equipes waren op maandagmor-

gen 17 april naar het Porsche Classic Center 

Gelderland afgereisd. De parkeerplaatsen rondom het 

onlangs uitgebreide Classic Center waren afgeladen 

met klassieke Porsches in een veelheid aan kleuren. 

Een schitterend schouwspel!  Na een gastvrije ont-

vangst door het team van gastheer Mark Wegh was 

er tijd voor het uitreiken van de roadbooks, een uurtje 

rondkijken, een welkomstwoord door een afvaardi-

ging van de clubbesturen en vooral ook de nodige 

gezellige “social talk”. Rond half twaalf vertrokken de 

equipes voor de eerste etappe richting Airport Teuge, 

ten noordwesten van Apeldoorn. Een deel van de 

route voerde over de Veluwe en ondanks de wat sombere weers-

voorspellingen - er waren ons regen- en zelfs hagelbuien in het 

vooruitzicht gesteld - kon er regelmatig van de voorjaarszon worden 

genoten en viel er uiteindelijk maar een enkel drupje regen.  Na de 

uitgebreide lunch in het Restaurant “Take Off” op Teuge leidde de 

route de deelnemers opnieuw over de Veluwe. Onderweg was voor 

de liefhebbers een tussenstop ingepland op het wereldberoemde 

Rijks monumentale Radio Kootwijk. Het laatste deel van de route 

voerde naar Hotel Papendal nabij Arnhem, waar de dag met een 

borrel werd afgesloten. Met dank aan de organisatie voor het vlek-

keloos “managen” van zo’n groot gezelschap! 

Marc Bezem, secretaris - webmaster

GEZAMENLIJKE 
KLASSIEKE PORSCHE

356, 914 EN

PAASRIT MET DE 
911&912,   
928 CLUBS

TRADITIEGETROUW VORMT DE PAASRIT DE 
EERSTE “ECHTE” RIT VAN ONS CLUBSEIZOEN. 

DE 2017 EDITIE HAD EVENWEL EEN BIJZONDER 
KARAKTER AANGEZIEN DEZE GEZAMENLIJK MET DE 

KLASSIEKE PORSCHE 356, 914 ÉN 928 CLUBS WAS 
GEORGANISEERD. 
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25
Volgend jaar bestaat onze club 25 
jaar en dat willen we graag met 
jullie gaan vieren! We hebben een 
zeer mooie locatie in Zuid-Limburg 
gevonden waar het feest in het 
weekend van 12 en 13 mei 2018 
zal worden gehouden. Natuurlijk 
staat de klassieke Porsche 911/912 
hierin centraal. Op zaterdag rijden 
we vanuit diverse startpunten in 
Nederland via uitgezette routes naar 
Vaals waar iedereen kan genieten van 
het mooie landgoed, de omgeving, 
de Porsches en uiteraard het lekkere 
eten en drinken. Na de borrel en het 
diner is er een gezellige feestavond. 
Iedereen wordt in de gelegenheid 
gesteld om op het landgoed te 
blijven slapen. ’s Morgens na het 

ontbijt kan je terug naar huis rijden 
of natuurlijk nog een autorit maken 
door de mooie omgeving van het 
Drielandenpunt (Nederland, België 
en Duitsland). 
Reserveer 12 en 13 mei 2018 alvast 
in de agenda. Overige informatie 
en hoe je je kunt inschrijven wordt 
vermeld in het clubmagazine of 
ontvang je per mail. 

Wij als jubileumcommissie kijken er al 
naar uit en doen ons best om er een 
onvergetelijk weekend van te maken.

Jan Broekhuizen, 
Johan Meijer, 
André Verboom, 
Albert Vos en Patrick de Wit

36
OPROEP

jaar!

GEZAMENLIJKE PAASRIT



38 39

n 1976 won Gijs van Lennep voor de tweede keer de 

24 uur van Le Mans. Het was zijn laatste race; een 

afscheid in stijl. In zijn langverwachte biografie die in 

november 2016 verscheen blikt Gijs terug op zijn bijzon-

dere raceleven. Een leven dat hij (zo zegt hij zelf) leefde 

in geleende tijd na zijn bijna fatale crash op het circuit 

van Spa in 1966. Het boek telt 300 pagina’s en ruim 470 

veelal nooit eerder gepubliceerde foto’s. Gijs van Lennep 

BOEKBESPREKINGBOEKBESPREKING

voort bereikte hij de wereldtop. In zijn 

hoogtijdagen reed Gijs regelmatig ruim 

25 races per jaar en kwam hij tegelij-

kertijd uit in de meest uiteenlopende 

raceklassen, zoals de Formule 1, het 

WK voor sportwagens, de Noord-Ame-

rikaanse Can-Am Cup, de Rallye 

Monte-Carlo, het EK voor toerwagens 

en de Formule 5000. Gijs reed daarbij 

in dienst van fabrieken als Porsche, 

Abarth en Alfa Romeo, en voor de race-

teams van markante autosporticonen 

als John Surtees en John Wyer.

Gijs over het verschijnen van zijn 

biografie: “Ik ben er eerlijk gezegd 

enorm blij mee en trots op. Het is toch 

bijzonder als een groot en dierbaar deel 

van je leven op deze mooie manier is 

samengevat. Ik ben ook blij dat het nu 

pas is verschenen, want als je ouder 

wordt, kijk je soms toch anders tegen 

bepaalde dingen aan. In dit boek is dus 

ook mijn kijk op de dingen nu verwerkt, 

al die jaren later, en ik denk dat het 

daardoor een beter en completer beeld 

geeft van hoe ik het beleefd heb. Als 

BOEKBESPREKING

GIJS VAN LENNEP
DE BIOGRAFIE VAN 
EEN BIJZONDER 
RACELEVEN

ik door dit boek blader, wordt eens te 

meer duidelijk hoe jammer het geweest 

zou zijn als het toen op Spa allemaal 

ineens voorbij zou zijn geweest. Er is 

weliswaar weleens beweerd dat ik na 

dat ongeluk niet meer de oude was, 

maar ik heb daarna langer geracet dan 

ervoor en juist na dat ongeluk mijn 

grootste overwinningen behaald. Ik kijk 

dan ook met veel plezier en dankbaar-

heid terug op mijn raceleven. En ik 

hoop dat iedereen nu, net als ik, geniet 

van dit boek!”

‘GIJS VAN LENNEP, de biografie van 

een bijzonder raceleven’ is samenge-

steld door Mark Koense. “Het werd 

hoog tijd voor hét boek over het racele-

ven van Gijs en het was een voorrecht 

dit te mogen samenstellen,” aldus 

Mark. “Rob Wiedenhoff had de tekst 

reeds geschreven. Hij was de aange-

wezen man om Gijs’ loopbaan op te 

tekenen, want toen Gijs nog racete, was 

Rob erbij. Zijn verhaal vormt de rode 

draad van dit bijzondere boek, inclusief 

Auteur(s)

Taal

Binding

Pagina’s

Gewicht

Afmetingen

Rob Wiedenhoff, Mark 

KoenseIn het Engels en het 

Nederlands

Gebonden, zonder stofomslag

295

1.818 gram

247 x 292 x 23 mm

overleefde de misschien wel gevaarlijkste jaren uit de historie 

van de autosport. Hij won twee keer de 24 uur van Le Mans, 

scoorde punten in de Formule 1, werd Europees kampioen 

in de Formule 5000 en schreef de laatste Targa Florio op zijn 

naam - de mythische wegrace op Sicilië. Dat succes leverde 

hem in Nederland in 1999 de titel “Coureur van de Eeuw” op.

Weinig autocoureurs mogen terugkijken op zo’n veelzijdige 

carrière als Gijs. Begonnen in een Volkswagen Kever op Zand-

herinneringen en reflecties van Gijs. De 

meer dan 470 foto’s maken het boven-

dien een zeldzaam document. Ik heb ze 

in alle uithoeken van de wereld gevon-

den; natuurlijk thuis bij Gijs, maar ook 

op zolders in Amerika, in kelders in 

Londen, in vergeten archieven in Italië 

en in de Porsche-fabriek. De hulp die 

we daarbij kregen, tekent het enthousi-

asme voor dit boek. Mijn grootste dank 

gaat echter uit naar Gijs en zijn echtge-

note Jenny voor het mogen documente-

ren van wat een onvergetelijk deel van 

hun leven was, zodat nu ook anderen 

ervan kunnen genieten.”

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks voor € 50,00

I
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CLUB EVENEMENTEN  

Club evenementen   Datum             Locatie 

IJsselmeertocht   17 en 18 juni   De Rijp

Technische dag   1 juli    Turmgarage (Kleve Dld.)

Technische Keuring    september (ntb.)  Mijdrecht 

Thüringerwaldrit    14 t/m 17 sept.  Duitsland

(incl. fabrieksbezoek Leipzig)

Cars & Coffee    ntb.    ntb.

Herfstrit    eind sept / begin okt  Nederland, België

Technische dag   november   ntb.

EXTERNE EVENEMENTEN  

Evenementen    Datum             Locatie
Concours d’ Élégance   1 en 2 juli   Apeldoorn

Nationale Clubrally (PON)  ntb.    ntb.

Wings & Wheels     17 augustus   Gilze-Rijen

Gmünd (Theo Siemerink)   Augustus    Oostenrijk

Rijvaardigheid / circuitdag (NPC) ntb.    ntb. 

Oldtimer Grand Prix   11 t/m 13 augustus  Nürburgring (D)

Historic Grand Prix   1 t/m 3 september  Circuit Zandvoort

911 Stedentocht   ntb.    Friesland 

EVENEMENTENKALENDER 

‘Rangen en standen bestaan niet’

De gehele maand augustus kan 

iedereen via de interactieve website 

op de inzendingen stemmen. De tien 

foto’s met de meeste stemmen worden 

bekroond met fraaie prijzen.

‘DE LIEFHEBBERIJ 
TELT’
KNAC-directeur Peter Staal: “Onze 

club bestaat uit liefhebbers met een 

enorme verscheidenheid aan auto’s, 

van compacte Renaults tot woeste 

Ferrari’s en van lieve MG’s tot deftige 

Rolls-Royce’s. Diverse keren per jaar 

organiseren wij evenementen waar al 

deze auto’s bij elkaar komen. Dan blijkt 

dat het voor een klassie-kerbezitter niet 

uitmaakt waarin men rijdt: rangen en 

standen bestaan niet, de liefhebberij 

telt! Dat gevoel willen we met deze fo-

towedstrijd op onze website en sociale 

media in beeld brengen. We hopen dan 

ook op veel inzendingen waaruit de 

liefde voor de auto duidelijk blijkt.”

DEELNAME
Iedereen, ook niet-leden van de KNAC, 

die in het bezit is van een klassie-

ker met bouwjaar van voor 1991 kan 

deelnemen aan de wedstrijd. Inzendin-

gen kunnen tot 31 juli via de website 

https://www.knac.nl/oldtimer-van-

het-jaar/ worden geüpload. De gehele 

maand augustus kan iedereen op de 

inzendingen stemmen. On-der de 10 

inzendingen met de meeste stemmen 

worden verschillende prijzen verdeeld 

variërend van een op maat gemaakte 

autohoes tot een professionele taxatie 

of poetsbeurt. De winnaars zullen in de 

eerste week van september bekend ge-

Van 22 mei tot en met 31 juli aanstaande organiseert de 
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) de 
fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’. Alle eigenaren van 
een klassieker worden uitgenodigd om binnen deze periode 
een foto van hun geliefde auto in te zenden.

KNAC LANCEERT  
OLDTIMER VAN HET 
JAAR FOTOWEDSTRIJD

maakt worden. De auto met de meeste 

stemmen zal bovendien prijken op de 

KNAC-lidmaatschapspas 2018.

OVER KNAC
De KNAC is ’s lands langst bestaande 

autoclub (anno 1898!) en spant zich 

in voor mensen met een passie voor 

auto’s, nieuw of klassiek. Peter Staal: 

“Wij voelen ons verwant met mensen 

met ‘benzine in hun bloed’ en bieden 

een prachtig pakket aan verzekeringen, 

diensten en (pech)hulpverlening voor 

deze automobilis-ten. Maatwerk voor 

de liefhebber!”

KNAC
Postbus 93114, 2509 AC Den Haag

Wassenaarseweg 220, 

2596 EC Den Haag

Telefoon 070- 383 16 12 (Ledenservice)

Telefoon 070- 385 55 58 (Verzekeringen)

Openingstijden kantoor:

Maandag t/m vrijdag: 08:30 – 17:00 uur

KNAC
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VERKIEZINGEN
De verkiezingen liggen achter ons en 

het Tweede Kamerlid Edith Schippers is 

druk met het informeren naar de kansen 

om op basis van de uitslag een nieuw 

kabinet te vormen. De verschillen zijn 

groot, en het lijkt haast ondoenlijk om 

tot een meerderheidskabinet te ko-

men. En, zoals uit onze analyse van de 

verkiezingsprogramma’s al bleek, zitten 

niet alle partijen op één lijn waar het de 

bescherming van het mobiel erfgoed 

betreft.

Voor de FEHAC was dit aanleiding om 

onze zorgen voor te leggen aan de in-

formateur. Daarbij vonden wij de KNAC 

aan onze zijde, zodat het een gezamen-

lijke brief is geworden. In de brief vragen 

wij aandacht voor vier punten:

1. Een eenduidige definitie van klassieke 

voertuigen. Op basis van de richtlijn EU 

2014/45 is dat 30 jaar of ouder, en daar 

kunnen wij ons prima in vinden.

2. Het is te voorzien dat er een behoefte 

zal ontstaan aan het kenbaar maken 

dat een voertuig klassiek is. Wij hebben 

voorgesteld om daarvoor een aparte 

kleur kentekenplaten in te voeren.

3. Het toelaten van het mobiel erfgoed 

tot de milieuzones. Op zich zien FEHAC 

en KNAC niet in dat milieuzones een 

bijdrage leveren aan een betere lucht-

kwaliteit, maar als er dan toch mili-

euzones komen, laten de gemeenten 

dan één landelijke richtlijn volgen met 

een eenduidige uitzondering voor het 

mobiel erfgoed.

4. Het huidige systeem van MRB voor 

oldtimers is ondoorzichtig en discri-

minerend. Wij pleiten - net als in de 

door FEHAC ingediende petitie van 18 

oktober 2015 - voor een heldere rege-

ling: vol betalen tot 30 jaar, daarna een 

overgangsregeling tot 40 jaar en boven 

de 40 jaar een algehele vrijstelling. 

Deze vier punten zijn in onze brief 

uitvoerig gemotiveerd. Wij hopen 

uiteraard dat deze punten terug komen 

in het te sluiten regeerakkoord. En tot 

die tijd benaderen we de verschillende 

partijen individueel om hen uit te leggen 

hoe noodzakelijk deze aspecten zijn 

voor een duurzaam behoud van het 

mobiel erfgoed. 

FEHAC NIEUWS

CONCOURS D’ELE-
GANCE PALEIS HET 
LOO
In het weekend van 1 en 2 juli 2017 

worden de Paleistuinen van Paleis het 

Loo in Apeldoorn weer omgetoverd tot 

het mooiste autofeest van Nederland. 

Het jaarlijkse Concours d’Élégance 

Paleis het Loo staat garant voor twee 

dagen autoplezier met de fraaiste klas-

sieke automobielen, moderne sport-

wagens, Gran Turismo’s en nieuwste 

primeurs, die niet alleen mooi gepoetst 

aan het Internationaal Concours 

deelnemen maar ook strijden om de 

eer tijdens de sprint op de Koningslaan. De thema’s van het Internationaal Concours 

zijn inmiddels bekend. De FEHAC zal op dit evenement ook aanwezig zijn, om te 

laten zien waar de FEHAC voor staat, en omdat de FEHAC 40 jaar bestaat willen we 

daar het tijdsbeeld laten zien, van voertuigen van 40 jaar terug. Het Concours d’É-

légance Paleis het Loo 2017 vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 juli in de tuinen 

van Paleis het Loo in Apeldoorn. Meer informatie voor deelnemers en bezoekers is 

te vinden op: www.concourselegance.com.

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.

FEHAC NIEUWS



Volgend jaar bestaat onze club 25 jaar en 

dat willen we graag met jullie gaan vieren! 

We hebben een zeer mooie locatie in 

Zuid-Limburg gevonden waar het feest 

in het weekend van 12 en 13 mei 2018 zal 

worden gehouden. Natuurlijk staat de 

klassieke Porsche 911/912 hierin centraal. 

Op zaterdag rijden we vanuit diverse 

startpunten in Nederland via uitgezet-
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Drukkerij A-twee BV

Coenecoop 326

2743 pm  Waddinxveen

t  (0182) 61 11 76

info@drukkerij-A2.nl

ontwerp - website’s - promotie drukwerk - huissti j len - digitale printen

meer dan alleen drukwerk 

BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036  548 70 70

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van 
een perfecte dekking voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO 
klassiekerverzekering dé autoverzekering voor oldtimers en youngtimers 
waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn afgestemd op 
klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
•  Scherpe premie met uitstekende dekking
•  Keuze van eigen schadehersteller
•  Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
•  Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
•  Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
•  Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale service
en zijn we altijd bereikbaar, óók in het weekend. 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met 
ons op. Wij helpen u graag en zoeken daarbij naar 
de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief 
met onze scherpe premie en uitstekende dekking!

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
VERZEKERING 

VOOR UW 
KLASSIEKER!

Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING



.  

       
 

scherpe premies en uitstekende polisvoorwaarden (fehac normen) 

verzekerd tegen taxatiewaarde  

geen voertuigvolgsysteem 

gratis dogleg jas bij all risks verzekering (1 per relatie) 

   

                             + 3 1 (0) 6 1 8 8 1 3 4 4 8 

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
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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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