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VAN DE VOORZITTER

2017….IK HOOP DAT DIT VOOR U BETER IS BEGONNEN ALS VOOR MIJ.
IN DE EERSTE WEEK VAN JANUARI HAD IK DE PECH ONDERUIT TE GAAN
EN DAARBIJ MIJN RECHTER ONDERBEEN OP 2 PLEKKEN TE BREKEN.

D

Het ultieme clubhuis.
Het ultieme clubhuis.

it was dusdanig ernstig dat

kijken. Daarnaast krijgt het programma

klassieke auto’s in het algemeen – is

opereren noodzakelijk was en

van de vele andere evenementen ook

dat er een hele industrie is die niet

om die reden ben ik nu de eigenaar van

vorm. We houden u op de hoogte.

alleen onderdelen maar ook services

een titanium pen van mijn knie tot aan

Veel tijd is ook gaan zitten in het

aanbieden zoals het restaureren van

mijn enkel. Als het goed is, zou ik voor

clubkleding project. We zitten nu

onderdelen die niet meer verkrijgbaar

de seizoensstart weer voldoende op de

in de laatste fase voor het bestellen.

zijn of waarvan het belangrijk is om

been moeten zijn om weer in de 911 te

Het kiezen van de logo’s in de

de originele onderdelen te behouden.

kunnen kruipen. Dat zie ik dan ook

juiste kleuren en op de juiste plaats

De verdeler is door mijn zwager

maar als mijn goede voornemen voor

kostte toch meer tijd dan verwacht.

meegenomen naar de Verenigde

dit jaar. Het gelukkige deel van dit

Maar we hebben nu een kwalitatief

Staten, waar hij kompleet uit elkaar

nieuwe jaar komt er (voor mij) vast nog

hoogwaardige collectie voor een zeer

is gehaald en weer is opgebouwd met

aan…

goede prijs. En daar ben ik best trots

nieuwe of gereviseerde onderdelen.

Maar alles gaat door, dus ook de club.

op. Als u dit leest is waarschijnlijk

De verdeler schacht was te ver heen,

We zijn als bestuur weer druk geweest

de eerste passessie op 19 maart al

waardoor er nieuwe handgemaakte

met het vormgeven van de

geweest, maar op 8 april tijdens de

bussen in gezet moesten worden. Echt

evenementen op de kalender. Ten tijde

Cars & Coffee in Harmelen houden we

vakwerk. Teruggekomen is hij weer

van schrijven leggen we de laatste hand

nog een sessie waar u de kleding in alle

technisch en optisch in nieuwstaat en

aan de trip naar het Thüringer Wald

maten kunt bekijken, voelen en passen.

is de vervroegingscurve weer zoals deze

met bezoek aan Porsche Leipzig. Bernie

Iets wat zeker aan te raden is.

moet zijn.

heeft een geweldige route uitgestippeld

Vorige keer heb ik verteld dat één

Nu het weer wat warmer wordt en we

door dit prachtige gebied. Nieuw is dat

van mijn winterprojecten dit jaar het

weer naar buiten kunnen, zullen veel

we dit jaar door Porsche worden

laten reviseren / restaureren van mijn

winterprojecten al weer klaar zijn. Een

getrakteerd op een circuitsessie in een

originele Magneti Marelli verdeler

vraag mijnerzijds, mochten er leden

Panamera of Cayenne op hun FIA

was. Het voordeel van de populariteit

zijn die deze winter ook aan hun 911 of

circuit. Weer wat moois om naar uit te

van onze klassieke Porsche’s – en

912 hebben gewerkt en hun ervaringen
graag met andere leden willen delen,
schroom niet en laat dat weten. Het
is leerzaam en inspirerend om van
anderen te horen of te lezen hoe ze
zaken hebben aangepakt. We horen
derhalve graag.
Als laatste hoop ik velen van u op onze
jaarvergadering op 19 maart as. te zien
en anders op een van de vele andere
aanstaande evenementen. Laten we er
weer een mooi Porsche jaar van maken.

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.
PorscheAmsterdam
Centrum Leusden
Zuiderinslag
8, 3833
BP Leusden.Telefoon
Telefoon020
03344911
949911.
911.
Porsche Centrum
Sijsjesbergweg
50, 1105
AL Amsterdam.
Porsche
Centrum
Maastricht
Afrikalaan
37, 6199305,
AH Maastricht
- Airport. Telefoon
Telefoon 088
043 88 911
000911.
911.
Porsche
Centrum
Eindhoven
De Scheper
5688 HP Oirschot.
Porsche
Centrum
Rotterdam
Landaulettestraat
Telefoon026
088356
91109911.
911.
Porsche
Centrum
Gelderland
Ressenerbroek9,2,3063
6666NR
MRRotterdam.
Heteren. Telefoon
Porsche
Centrum
Twente Vonderweg
33, 7468
DC Enter.Telefoon
Telefoon050
05487537
384911.
911.
Porsche Centrum
Groningen
Bornholmstraat
25, 9723
AW Groningen.
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

Tot gauw!
Hessel Roukema
Voorzitter
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

HET IS ZONDAGAVOND 5 MAART 2017 ALS IK DE LAATSTE HAND
AAN DE KOPIJ VOOR DIT CLUBMAGAZINE LEG. VANMORGEN VROEG
SCHEEN DE ZON EN HING ER ZOWAAR EEN VLEUGJE LENTE IN DE
LUCHT. EEN MOOIE GELEGENHEID OM DE 911 SC VAN STAL TE HALEN
VOOR DE EERSTE RIT VAN HET SEIZOEN.

O

ndanks een winterstop van 3 maanden startte de motor

voorafgaande bezoek aan State of Art in dezelfde

direct en na de bandenspanning en andere essentialia te

plaats.

hebben gecontroleerd rond de klok van 10 uur op weg. Vriendin

Verder een terugblik op de nieuwjaarsreceptie

opgepikt en een mooie rit over de Veluwe en langs de IJssel

in het Louwman Museum in Wassenaar, waar

gemaakt, via ‘t pontje bij Dieren naar Doesburg voor een heerlijke

ondergetekende ook dit jaar niet van de partij was

lunch. We waren net op tijd terug want rond vier uur in de middag

vanwege de jaarlijkse winterrally met de 1931’er

barstte de regen los en leek het van het ene op het andere moment

Chevrolet, dit keer in de bijzonder ijzig koude

wel herfst.

Vogezen. Het fotomateriaal van de receptie is

Aan de in de vorige uitgave aangekondigde revisie van de

afkomstig van onze secretaris.

versnellingsbak was ik niet meer toegekomen. De bak is wel van

Tot slot vond ik afgelopen maanden tijd én inspiratie

verse olie voorzien en het schakelen viel me vandaag eerlijk gezegd

om een artikel te schrijven over het raceseizoen 1969,

alleszins mee. We kijken het de komende weken eerst maar ‘ns aan.

het jaar waarin Porsche met de 908 voor het eerst

Mogelijk hebben de Amerikanen toch gelijk met ‘t adagium wat aan

het Wereldkampioenschap voor Merken (“Marken-

hen wordt toegeschreven: “if it ain’t broke, don’t fix it”…

WM”) wist te winnen. Ik werd op het idee gebracht

Goed, genoeg over mijzelf, nu hetgeen waar het feitelijk allemaal

door het boek “Peter Falk – 33 years of Porsche” wat

omdraait: het eerste clubmagazine van 2017.

onderwerp is van de boekbespreking. Een absolute

Op een oproep van de voorzitter onder een aantal deelnemers

aanrader!

aan de Zwitserland-Italië rit voor de rubriek “Even voorstellen…”

Al met al is het dankzij de inbreng van verschillende

werd onmiddellijk gereageerd door clublid Rob Huijboom. Deze

leden opnieuw gelukt ‘n goedgevuld clubmagazine

zat op dat moment op een vliegveld te wachten op de komst van ‘n

aan u voor te schotelen.

vertraagd KLM toestel en benutte die tijd om een zeer bruikbaar

Tot slot wens Ik wens u veel leesplezier en een

stuk tekst aan te leveren. De bijbehorende foto’s volgde de dag

geslaagde start van het Porsche seizoen toe. Hopelijk

erop. Het eindresultaat van zijn inspanningen, aangevuld met wat

treffen we elkaar op de jaarvergadering op 19 maart

beeldmateriaal van technische clubmeetings waaraan Rob met z’n

as. of tijdens de Paasrit op 17 april as.

auto deelnam, treft u elders in dit clubmagazine aan.
Jan Broekhuizen doet – als commissielid voor ‘t Jubileumfeest 2018

Marc Bezem

– een herhaalde oproep aan alle leden om anekdotes, verhalen,

Redacteur – webmaster

foto’s en ander materiaal uit de archieven op te diepen om het
25-jarig jubileum van onze club in 2018 luister bij te zetten.
Hakse Straatsma heeft andermaal een uiterst interessant en
leerzaam artikel geschreven. Deze keer gaat het over het gebruik
van magnesium in de geschiedenis van de auto-industrie en
uiteraard de toepassing van dit lichtmetaal in de verschillende
Porsche modellen voor de straat en op het circuit.
Albert Vos schreef het (voorlopig) laatste deel in zijn serie over
de modeljaren, aangezien we inmiddels bij 1978 zijn aangeland.
Wellicht wordt de leeftijdgrens (van de auto’s wel te verstaan) voor
lidmaatschap aan onze club in de toekomst nog verder opgetrokken
en krijgt deze serie daarmee een vervolg.
Van eigen hand treft u een stukje met foto’s aan van de geslaagde
SWAP meeting bij BAS in Lichtenvoorde en het daaraan
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WIJ ONTWIKKELEN DIGITAL
EXPERIENCES DIE EEN GLIMLACH
OP JE GEZICHT TOVEREN!
www.schaapontwerpers.nl
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

COLOFON

WE ZIJN DIT CLUBJAAR GOED BEGONNEN MET EEN
GROTE OPKOMST TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE,
WAARBIJ OOK VEEL NIEUWE LEDEN AANWEZIG WAREN. WE
HOPEN DAN OOK OP NET ZOVEEL ANIMO BIJ DE KOMENDE
CLUBEVENEMENTEN.

VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
06 – 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl

het afgeschermd kunnen parkeren van onze Porsches. Als we

rit (met vooraf de technische inspectie) is inmiddels ook de

ongelimiteerd laten inschrijven, zouden we meerdere van dit

inschrijving voor de IJsselmeertocht gesloten.

soort hotels, die veelal verder uit elkaar liggen, moeten zoeken.
Dit zal het groepsgevoel en coördinatie tijdens zo’n evenement

Niettegenstaande het hiervoor beschreven verzoek om

echter niet ten goede komen. Hoe je zo’n inschrijving hiervoor

tijdig evenementen aan te kondigen, bereiken ons wel ook

ook aanvliegt, je zult altijd wat teleurgestelde leden houden. We

tegengestelde signalen. Namelijk dat men graag pas een paar

kunnen ons echter voorstellen dat we een dergelijk evenement

weken van te voren wil inschrijven in verband met (werk

met boven verwachting veel animo, indien mogelijk, het jaar

gerelateerde) onzekerheden op lange termijn. Daarom gaan

daarop weer in de kalender opnemen.

wij kijken of we voor een evenement als de IJsselmeerrit nog

• Het blijft van belang dat u op tijd het mailnieuws voor de

aanvullende kamers kunnen regelen, te boeken op een later

inschrijving ontvangt…..en vergeet niet dat ons secretariaat dan

moment. Zeg maar het congressysteem met early bird en late-

ook tijdig een wijziging van uw e-mailadres moeten doorkrijgen!

registrations. Of dit iets is wat we echt willen invoeren weten
we nog niet, omdat dit voor verschillende evenementen de

M

organisatie behoorlijk kan bemoeilijken.
ede naar aanleiding van vragen van leden,
leggen we eerst een aantal algemene zaken

Omdat de agenda’s van beide clubs (356 en 911/912)

omtrent de planning, inschrijving en dergelijke van de

behoorlijk gevuld zijn en we dit jaar de Paasrit ook al met de

evenementen aan u voor:

andere klassieke Porsche clubs organiseren, denken we erover

• Om aan de algemene behoefte te voldoen om zo

na om de gezamenlijke Ardennenrit een jaar door te schuiven.

vroeg mogelijk de nieuwe kalender met data (van

Mogelijk zoeken we voor dit jaar voor onze eigen club een

hetgeen op dat moment bekend is) aan de leden

alternatief. Later hierover meer.

kenbaar te maken, zullen we deze voortaan al in
het derde clubmagazine en gelijktijdig op onze

In september staat de Thüringerwald rit gepland inclusief

clubwebsite presenteren. Ook zullen we waar

het fabrieksbezoek bij Porsche in Leipzig. Het programma is

mogelijk rekening houden met de data van de

inmiddels zo goed als rond, zodat binnenkort het mailnieuws

evenementen van met name de Porsche 356 Club,

rondgestuurd zal worden.

omdat diverse leden van ons ook daar lid van zijn.

Voor de C&C in september, de Herfstrit in oktober en de

• Voor een gevarieerd programma zoeken we altijd

Technische dag in november zoeken wij leden die daaraan

naar nieuwe interessante locaties, waardoor niet

invulling willen geven…..laat het ons weten!

te voorkomen is dat de aanrijtijden voor sommige

De onlangs gehouden Swapmeeting startte dit jaar bij State of

deelnemers wat lang kan zijn.

Art, hetgeen zorgde voor meer deelnemers van onze club. Ook het

Rest ons te melden dat onze jubileumcommissie weer bij

vervolg bij BAS was wederom geslaagd. Op het moment dat u deze

elkaar is geweest voor het verder samenstellen van het

wordt er regelmatig een limiet gesteld op het

uitgave ontvangt, zal de jaarvergadering in Fort Vechten al hebben

veelbelovende programma in het jubileumjaar 2018.

aantal deelnemers. Bij een fabrieksbezoek wordt

plaatsgevonden. Hopelijk kunnen we ook dan terugkijken op veel

deze beperking (max. 40 bezoekers) door Porsche

aanwezigen.

• Voor met name meerdaagse (buitenlandse) ritten

zelf opgelegd. De reden voor een limiet bij een

Veel rij- en clubplezier,
Bernie Westhoff en Dennis Gronert

ander evenement heeft te maken met onder meer

Na de Cars&Coffee bij het Vauxhall museum in Harmelen is het

het betaalbaar houden (vaak kleinere hotels met

tijd om de ‘boxers’ warm te draaien voor de Paasrit, waarvoor u

een beperkt aantal kamers) in combinatie met

mogelijk de uitnodiging al hebt ontvangen. Behalve voor de Italie

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
Joop Zalm
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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Fact sheet
Naam: Rob Huijboom
Leeftijd: 55
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats: Haarlem
Werk: Chief Commercial Officer OnePoint Global,
software voor marktonderzoek
Hobby’s: Petrolhead - auto’s en boten
Porsche: 911 T Targa 2.4 zwart

Porsches waren ook toen al het summum maar nog
(lang) niet haalbaar en dus moest mijn R4 maar sneller. Eerst een R5 TS motor erin, dan schijfremmen in
plaats van trommels, verstelbare Koni schokbrekers,
stabilisatorstangen (dubbel), achterbank en reservewiel eruit (overbodig gewicht) en uiteindelijk het piece
de la résistance…. een R5 Alpine blok. Belachelijk en
levensgevaarlijk natuurlijk maar in 1986 wel sneller
dan een nieuwe 911.
Mijn vriendin (nu mijn vrouw) vond het natuurlijk
allemaal maar niets want zij werd of in haar stoel
gedrukt of tegen het voorruit geplakt. Daarbij zat ze
vaak alleen thuis als ik na college met vrienden aan
het sleutelen was. Het dilemma ‘sleutelen of vriendin’

EVEN VOORSTELLEN

ROB HUIJBOOM
Via onze clubvoorzitter bereikte me het verzoek of ik er wat voor voelde mezelf
aan de club voor te stellen en toe te lichten wat ik zoal met auto’s en Porsches
heb. Dat is in mijn geval niet zo moeilijk, want bijna alles waar een motor in zit
interesseert me mateloos. Toen ik 12 was, zat er een motor op mijn oude step. Ik
kon niet wachten met het kopen van een brommer en het halen van mijn auto- en
motorrijbewijs.

was er de oorzaak van dat de lol er langzaam vanaf
ging. Van het sleutelen dus. Na mijn studie kreeg ik
al snel een leaseauto en het R4 imperium begon af te
brokkelen.
Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon toen
ik eind jaren ‘80 tegen een ‘splinternieuwe’ aanliep.
Uit 1968, met 8.000 km of zo en smetteloos. Ik kon
hem gewoon niet laten staan, Wit, TL, export, bankje
voorin, klapraampjes achter, harstikke leuk. Ik ben
jaren actief lid van de R4 club geweest en heb hem
tot 2014 in mijn bezit gehad. Hij staan nu in een privé
museum, mijn eerste ‘klassieker’.
Maar hoe zit het dan met de Porsches?
Ik was na mijn studie bij KPN gaan werken, verkoop
zakelijk markt. Ik eindigde op het hoofdkantoor in

M

Den Haag als chef voor de zakelijke MKB verkopers.
aar op een echte eigen auto (mijn vaders 504 was nogal

jaar mee. Dan was ie rot, lag de koppeling eruit of wa-

Op een dag zaten we te praten over een verkoopcam-

suf) moest ik wachten tot ik genoeg verdiend had en ging

ren de remtrommels zeiknat. De laatste 2 varianten

pagne en de daarbij behorende incentives. Nu eens

studeren. Het werd (niet lachen want nog veel suffer) een Renault 4,

kocht en repareerde ik. Klanten waren medestuden-

geen weekje Spanje voor de verkopers. Ik wilde een

een gele TL. En het liep gelijk uit de klauwen om het maar plastisch

ten, vrienden, vriendinnen en familie. Iedereen ging

auto als incentive! Er begon nog iemand over een

te zeggen. Ik stopte met mijn zaterdagbaan en ging aan auto’s sleu-

aan de R4. Ik heb er in totaal ergens tussen de 20 en

BMW Z4 te piepen maar ik vond dat het er maar één

telen om ze te verkopen. Die R4-tjes gingen toentertijd maar 5 of 6

30 op mijn naam gehad.

kon zijn. Een 911! En zo geschiedde. Er was natuur-

11
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OP EEN DONDERDAGMORGEN STOND IN DE
TELEGRAAF “KPN GEEFT PORSCHE AAN VERKOPERS”.
IK WAS BIJNA MIJN BAAN KWIJT.

moeten doen natuurlijk, maar ja, je

paar maanden later stond de R4 te koop en wilde ik een klassieke

voor de Italië rit. Ik kan niet wachten tot we vertrek-

doet ook stomme dingen in je leven.

Porsche. Een Targa, zodat ik open en dicht kan rijden. Misschien

ken en hoop dat-ie heel blijft.

Ik maak een sprongetje naar 2013. We

niet zo mooi als een coupé maar twee auto’s voor de prijs van één

Heb ik nog een leven naast de Porsche? Jazeker! Een

wonen alweer 20 jaar in Haarlem en

leek me een goeie deal. Ik heb lang gezocht, uiteindelijk met Peter

vrouw (al 35 jaar dezelfde en ze gaat mee naar Italië),

we krijgen nieuwe buren. Een fanatieke

Broerse een paar exemplaren grondig bekeken en tenslotte één

zoon en dochter en ook nog een passie voor water

rally-buurvrouw, met een leuke vader

gekocht. Daarvoor werd ik al lid van de club.

en boten. Ik werk niet meer bij KPN en zit nu alweer

lijk niemand te vinden die voor onze

week een nieuwe verkoper en dat 13

die zijn eigen Porsche ‘museum’ heeft,

De eerste twee seizoenen heb ik er alleen maar in gereden. De

15 jaar in software voor marktonderzoek, de laatste

300 druistige verkopers een 911 wilde

weken lang. Helaas, na 6 weken was

van de vroegste 356’s tot en met eerste

echte grote klussen (volledige wielophanging) zijn door Peter

jaren in London dus ik ben veel van huis. Op de foto

verhuren. En uiteindelijk was er maar

de 911 total loss. Op een donderdag-

911/912’s. Tijdens een buurtborrel laat

Broerse gedaan en terwijl hij bezig was heb ik er een beetje omheen

zie je mijn zoon Wieger en mijzelf vlak voor we aan

één oplossing: kopen. PON wilde wel

morgen stond in de Telegraaf “KPN

ik me verleiden om met een beginnen-

gehuppeld, dingen afgekeken en vragen gesteld. Ik heb ook alle

een rally beginnen (mijn buurvrouw vierde haar 40e

verkopen en terugkopen.

geeft Porsche aan verkopers”. Ik was

de navigator aan de Deltaland rally van

technische meetings bezocht. Erg leerzaam! Na wat aanmoediging

met …. een rally).

De zwarte 993 werd 6 weken te vroeg

bijna mijn baan kwijt.

buurvrouw deel te nemen. In die R4. Ik

van Peter ben ik deze winter maar eens zelf wat dingen gaan doen.

afgeleverd, begin juni en bij mij thuis

Maar ik was tegelijk ook verkocht! Ik

zal jullie het verhaal besparen maar er

Eerst kleine klusjes en later wat grotere klusjes. Ik ben niet onhan-

natuurlijk. Dat zou je nu eens moeten

kon bijna nergens anders meer aan

is erg veel gelachen. Het was koddig die

dig of zo maar ik had 30 jaar niet gesleuteld en vond een Porsche

proberen (maar toen kon het nog)…

denken. Nog geen jaar later kocht ik

R4 tussen al die Porsche’s en Alfa’s,

best intimiderend om zelf aan te gaan werken. Al die verhalen van

Ik zie me in Nijkerk nog met dan ding

samen met mijn broer (alleen lukte

maar never never again!

die doorgewinterde kenners en al die diehards op de club. Ik moest

het podium oprijden. Ze gingen op de

nog niet) een 993, de anabolen Por-

Je voelt het al aankomen. Na die 993 en

even moed verzamelen denk ik.

banken want ze dachten dat de beste

sche. We hebben er ontzettend veel

nadat ik een paar keer bij de vader van

Hoe dan ook, mijn zwarte Targa (2.4 T, 1973 uit Italië) wordt nu

verkoper een Porsche kreeg hoorde ik

plezier van gehad. Om de week wissel-

de buurvrouw in zijn ‘museum’ tussen

wel langzaam ‘mijn’ Porsche. En mijn hemel, wat moet er nog veel

later. Maar het plan dat ik ontvouwde

den we. Maar na een paar jaar hebben

de klassiekers rondsnuffelde, gelar-

aan gebeuren! Het seizoen 2017 gaat bijna beginnen en ik hoop

was dat de beste verkoper van de week

we hem verkocht omdat de kinderen

deerd met de rally- en restauratiever-

maar dat ik tijdens mijn eerste Porsche kluswinter geen fouten heb

er een weekje in mocht rijden. Iedere

er niet meer inpasten. Dat had ik nooit

halen, was ik voor eeuwig verpest. Een

gemaakt want ik ben één van de gelukkigen die zich op tijd opgaven

Rob Huijboom, 1961, Haarlem.
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SWAP
MEETING
Ook dit jaar organiseerden de Porsche 356 Club Nederland en de
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland weer de inmiddels
traditionele gezamenlijke SWAP meeting. Voor de leden van de 356
Club was dit als andere jaren tegelijkertijd de Nieuwjaarsbijeenkomst.

STATE OF ART

geleid tot de State of Art Classic Porsche Collection. Met

De ontvangst op zondag 29 januari was al om 11

meer dan 30 klassieke Porsches, waaronder een zeldzame

uur met een drankje en hapje in het restaurant

550 Spyder. De auto’s staan hier in het hoofdkantoor van

van ‘t prachtige Outletcentrum van State of Art in

State of Art in Lichtenvoorde tentoongesteld en worden

Lichtenvoorde. Vermoedelijk waren mede daarom

ook voor marketingdoeleinden ingezet ter ondersteuning

flink wat leden van onze club naar ’t verre oosten

van de kledingcollecties. Echter, Westerman heeft dezelfde

van Nederland afgereisd. Naast de mogelijkheid

filosofie als Porsche zelf: alle tentoongestelde Porsches

om een nieuwe outfit aan te schaffen, was er na het
welkomstwoord van Ton Vos, voorzitter van de 356
Club, vooral ook ruimschoots gelegenheid tot het
bezichtigen van de kledingcollectie, de outletstore en
natuurlijk de prachtige verzameling Porsches en de
goed geoutilleerde werkplaats.
State of Art is naast een kledingmerk namelijk ook

HET BEGON ALLEMAAL MET OPRICHTER
ALBERT WESTERMAN DIE OP
TIENJARIGE LEEFTIJD VERLIEFD WERD
OP DE PORSCHE 1500 S CABRIO.

onlosmakelijk verbonden met de autosport. Het
begon allemaal met oprichter Albert Westerman die
op tienjarige leeftijd verliefd werd op de Porsche 1500

moeten direct kunnen starten en rijden of racen. Met een

S Cabrio. Dat gevoel is nooit meer voorbijgegaan.

aantal Porsches uit de State of Art-collectie wordt tot op de

Op latere leeftijd ging Westerman zelf racen met de

dag van vandaag nog veel en hard gereden in diverse rally’s

356’s en 911’s, onder andere op Zandvoort en Spa-

en races over de hele wereld. Bij liefhebbers die regelmatig

Francorchamps. Uiteindelijk heeft Alberts passie

Porsche evenementen en races bijwonen, zijn de unieke
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klassieke en zeldzame “State of Art” Porsches

nog eens dunnetjes overgedaan. Naast de talrijke kramen met

inmiddels genoegzaam bekend Net zo bijzonder is

Porsche-onderdelen en hebbedingetjes kon er worden genoten

evenwel de ca. 500 m2 grote werkplaats waar dit

van een lekker glas bubbels en uiteraard Oma’s overheerlijke

moois allemaal in goede conditie wordt gebracht en

soep en broodjes. Ook werd door verschillende medewerkers van

gehouden. Restauraties en onderhoud worden zeer

BAS Auto Service uitleg gegeven over allerlei aspecten rondom

minutieus uitgevoerd waarbij letterlijk kosten nog

autoservice. Het bedrijf heeft een jarenlange ervaring op diverse

moeite worden gespaard. Vrijwel dagelijks zijn er

Europese circuits in de vorm van serviceverlening aan verschillende

in de goed geoutilleerde werkplaats verschillende

rijders in de Seat Endurance Cup, de Alfa Romeo Challenge,

monteurs aan de slag. Ze voeren reparaties uit,

Dutch Supercar Challenge en Westfield Race Cup. Dankzij die

zijn bezig met restauratiewerkzaamheden en

ervaringen kent men als geen ander het belang van een uiterst

NAAST DE TALRIJKE KRAMEN MET PORSCHEONDERDELEN EN HEBBEDINGETJES KON
ER WORDEN GENOTEN VAN EEN LEKKER
GLAS BUBBELS EN UITERAARD OMA’S
OVERHEERLIJKE SOEP EN BROODJES.

of (p)reparatie moet voor 100% kunnen worden vertrouwd onder
de meest extreme omstandigheden. Ook tijdens de verschillende

BAS AUTO SERVICE

Vanaf 13.00 uur verkaste het gezelschap naar BAS
Auto Service, eveneens in Lichtenvoorde. Daar
werd de succesvolle SWAP meeting van vorig jaar

BIJ LIEFHEBBERS DIE REGELMATIG PORSCHE
EVENEMENTEN EN RACES BIJWONEN,
ZIJN DE UNIEKE KLASSIEKE EN ZELDZAME
“STATE OF ART” PORSCHES INMIDDELS
GENOEGZAAM BEKEND

Al met al een zeer gezellige en geslaagde dag met
een hoge opkomst vanuit beide clubs. Een woord van
dank aan de medewerkers van State of Art en BAS
Auto Service.

redacteur - webmaster
serieuze werkwijze. Op elk onderdeel, elk detail van onderhoud

het bezoek op 29 januari waren verschillende
te beantwoorden.

Bosch en Porsche.

Marc Bezem

prepareren de auto’s voor komende races. Tijdens
medewerkers aanwezig om uitleg te geven en vragen

het bedrijf over de modernste uitleesapparatuur van

klassieke rally’s zoals de Monte Carlo Historique, de Tulpenrallye,
Delta rally, Classic 500 Challenge, de Trust Classic Dutch Rally,
de Rallyhappening, de Star rally en de Gelderlandrit verzorgt het
bedrijf technische ondersteuning. Bij de preparatie van klassieke
auto’s bewijst een inpandig aanwezige vermogensbank (rollenbank)
goede diensten bij de afstelwerkzaamheden van carburateurs en
ontsteking. Voor het verhelpen van elektronische storingen beschikt
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BOEKBESPREKING

Boekbespreking:

PETER FALK 33
YEARS OF PORSCHE

AutoNet carbooks
Hofdreef 42A | 4881 DR Zundert
info@autonetcarbooks.com | 0620037221
Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Peter Falk en Porsche, 33 jaar passie

verschillende keren op Le Mans, werd

samen werkte: Hans Herrmann, Jacky

en toewijding. Als raceleider en een

diverse malen Wereldkampioen, nam

Ickx, Vic Elford, Derek Bell, Hans-

van de leidende figuren in het test-

met succes deel aan de Paris-Dakar

Joachim Stuck and Jochen Mass om

en ontwikkelingscentrum van het

rally en behaalde overwinningen in de

er maar een paar te noemen. Peter

merk heeft Peter Falk in belangrijke

Formule 1 met de TAG Turbo motor.

Falk geeft een bijzonder goede en

mate bijgedragen aan het karakter

In dit boek vertelt Peter Falk over

diepgaande inkijk in het interne reilen

van de sportwagens uit Stuttgart –

zijn jaren bij Porsche. Als alom

en zeilen bij Porsche in die dagen.

Zuffenhausen, zowel voor op het

gerespecteerd ingenieur vertelt hij

Peter Falk deelde zijn persoonlijke

circuit als voor op de openbare weg.

hoe het allemaal begon bij Porsche,

Porsche verhalen en fascinerende

Van de eerste 901 tot aan de laatste

toen coureurs en technici samen

inkijkjes met auteur Wilfried Müller.

luchtgekoelde 993, allemaal dragen

kwamen in een schaapskooi in

De foto’s en illustraties in het boek

ze de handtekening van Peter Falk.

Weissach om over ophangingen

komen uit de privécollectie van Peter

Hij trad in 1959 in dienst bij de

en veringen te discussiëren, wat de

Falk, van de Porsche Archieven in

onderneming, maakte snel carrière en

Porsche teamleden meemaakten

Stuttgart - Zuffenhausen en vanuit de

vervulde verschillende leidinggevende

tijdens eindeloze testavonturen rond

grote fotoverzameling van McKlein

functies binnen diverse test- en

de Arctische cirkel en in de Sahara

Photography.

ontwikkelingsafdelingen. Halverwege

woestijn, hoe de raceauto’s over

de jaren ’60 nam Peter Falk het tactisch

landweggetjes naar de startgrid van

en technisch leiderschap van het

Le Mans scheurden en hoe een testrit

Auteur(s)

Peter Falk with Wilfried Müller

fabrieks raceteam op zich. In 1981 werd

met een Porsche 908 hem bijna het

Taal

In het Engels en het Duits

hij benoemd tot raceleider en leidde

leven kostte. Hij deelt z’n mening over

Binding

Gebonden, zonder stofomslag

hij Porsche door de meest succesvolle

elke Porsche raceauto, van de 904

Pagina’s

408

raceperiode heen. Naast ontelbare

GTS tot en met de 962C en beschrijft

Gewicht

2591

andere successen won zijn team

de coureurs met wie hij in al die jaren

Afmetingen 300 x 240 x 38 mm
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Daar mooie klassieke auto’s nooit vervelen en goede locaties het waard zijn om nogmaals
te bezoeken, werd op 15 januari jl. opnieuw gekozen voor het Louwman Museum in
Wassenaar, als locatie voor de traditionele nieuwjaarsreceptie.

NIEUWJAARSRECEPTIE

D

e deelnemers werden rond elf uur in de
morgen ontvangen op het Museumplein in

het imposante gebouw, alwaar onder leiding van
de voorzitter een glas werd geheven op het nieuwe Porsche jaar. Er was voldoende tijd om onder
elkaar te socializen na de lange winterstop en ook
was er gelegenheid om een aantal kledingstukken
van de nieuwe clubkledingcollectie te bekijken en
te “bevoelen”. Rond één uur werd een prima lunch
geserveerd, na afloop waarvan de deelnemers in de
gelegenheid waren ’s werelds oudste privécollectie
automobielen te bewonderen.

LOUWMAN COLLECTION

De verzameling van ruim tweehonderdvijftig auto’s
is vanaf 1934 bijeengebracht door twee generaties
van de familie Louwman. De collectie begon in
1934 met de aanschaf van een 20-jarige Dodge door

DE VERZAMELING VAN RUIM
TWEEHONDERDVIJFTIG AUTO’S
IS VANAF 1934 BIJEENGEBRACHT
DOOR TWEE GENERATIES VAN DE
FAMILIE LOUWMAN.
Dodge-importeur Pieter Louwman, de vader van
de huidige eigenaar. In 1969 werd de collectie van
de Geerlig Riemer uit Driebergen overgenomen. De
huidige eigenaar van de collectie is Evert Louwman, de Nederlandse importeur van Lexus, Toyota
en Suzuki. Hij verhuisde de collectie in 1969 naar
Leidschendam waar hij het Nationaal Automobiel
Museum opende. In 1981 verhuisde de collectie naar
een nieuwe locatie op het terrein van importeur
Louwman & Parqui in Raamsdonksveer. Op 18 april
2003 werd de naam Louwman Collection aangeno-

Beatrix. Het Louwman Museum is ontworpen door de Amerikaanse

men.

architect Michael Graves. Het heeft drie etages en ruim 10.000 m²

NIEUWBOUW

expositieruimte. De centrale hal is ruim en hoog, waarbij de nadruk
meer ligt op de architectuur dan op de auto’s. Landschapsarchitect

Op 3 juli 2010 werd de nieuwbouw van het Louw-

Lodewijk Baljon ontwierp de inrichting van het park rondom het

man Museum in Den Haag geopend door koningin

gebouw.
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NIEUWJAARSRECEPTIE
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Nieuwe leden

COLLECTIE

Spyker, met origineel hekwerk van de in 1993 afgebroken

De collectie is internationaal georiënteerd en bestaat als

fabriek. Het museum toont ook een Humber van Winston

gezegd uit ruim 250 automobielen, waaronder een van

Churchill en een Mercedes-Benz van keizer Wilhelm II. Ver-

de oudste overgebleven automobielen ter wereld, een De

der is er een aantal Bugatti-automobielen en zijn er meubels
naar ontwerp van Carlo Bugatti en sculpturen gemaakt door

UIT DE PERIODE NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG BEZIT HET MUSEUM
ONDER MEER EEN AUTO VAN WINSTON
CHURCHILL, DE ASTON MARTIN
WAARIN JAMES BOND REED IN DE FILM
GOLDFINGER, EEN CADILLAC VAN ELVIS
PRESLEY EN EEN PROTOTYPE DAF 600
UIT 1957.

Rembrandt Bugatti. Uit de periode na de Tweede Wereldoorlog bezit het museum onder meer een auto van Winston
Churchill, de Aston Martin waarin James Bond reed in de

de enige overgebleven Eysink, en een groot deel van de 15
thans nog bestaande exemplaren van het Nederlandse merk
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Porsche Interiors

film Goldfinger, een Cadillac van Elvis Presley en een prototype DAF 600 uit 1957.
Het Louwman Museum is een bezoek meer dan waard. Voor

356 911 912 914 928 964 993

wie op 15 januari jl. niet in de gelegenheid was de receptie bij
te wonen en het museum te bezoeken, is alle informatie te
vinden op www.louwmanmuseum.nl.

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Marc Bezem
redacteur - webmaster

Dion-Bouton et Trépardoux uit 1887. Ook toont het museum

803.16

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com
Phone: +32 (0) 475 53 56 22

24

PORSCHE WELTMEISTER 1969

PORSCHE WELTMEISTER 1969

PORSCHE
WELTMEISTER 1969
In ons collectief geheugen staat het jaar 1969 vooral in het teken van de eerste
geslaagde maanlanding door de bemanning van Apollo 11. Op 21 juli 1969
03.56 uur Nederlandse tijd zette astronaut Neil Armstrong als eerste mens
vanaf de Lunar Excursion Module Eagle een voet op het maanoppervlak, even
daarna later gevolgd door Edwin “Buzz” Aldrin, terwijl Michael Collins zich in
de Command/Servicemodule Columbia in een baan om de maan bevond. Een
voor die tijd ongekende prestatie waaraan in het voorafgaande decennium naar
zeggen zo’n 400.000 (!) ingenieurs en technici meewerkten.

Solar Productions en werd speciaal voor de 24 uurs overgespoten
en van drie camera’s voorzien. Tijdens de race moest de 908/02
niet alleen regelmatig naar de pits voor brandstof en nieuwe
banden, maar er moest ook veelvuldig van film worden gewisseld.
Slechts zeven auto’s zijn in de officiële uitslag van de Le Mans race
uit 1970 opgenomen en met 286 ronden in de camera Porsche
vielen Linge / Williams daar net buiten. Gezien het wisselen van de
films en alles wat daarbij kwam desalniettemin een unieke prestatie, zeker als je bedenkt dat in dat weekend van 13 en 14 juni heel
wat hemelwater op Le Mans is gevallen. Wie goed oplet tijdens de
film Le Mans, ziet de camera-auto met zijn markante bult op de
neus regelmatig door het beeld gaan.

LE MANS 1969

In 1969 werd Porsche’s overwinning op Le Mans op het allerlaatste
moment verijdeld door Jackie Ickx en Jackie Oliver, die in hun 5 liter
Ford GT40 van het John Weyer Automotive Engineering Ltd. team in
de welbekende Gulf kleuren de overwinning nipt voor zich opeisten.
In een zinderende ontknoping wist Jackie Ickx de nummer twee
Hans Herrmann – die samen met z’n copiloot Gérard Larrousse een

Een gebeurtenis die feitelijk al het andere in dat jaar in de schaduw

3-liter Porsche 908 LH (langheck) bestuurde – op de finishlijn 1,5

zette, want dat in 1969 Richard Nixon als 37e president van de

seconde oftewel 120 luttele meters voor te blijven. En dat na een race

Verenigde Staten werd geïnaugureerd, Kadhaffi in Libië de macht

van 24 uur waarbij 4.998 kilometer werd afgelegd! Met recht een van

greep, in de staat New York het Woodstock popfestival plaatsvond,

de spannendste ontknopingen op het Circuit de la Sarthe ooit. Van

de befaamde architecten Walter Gropius en Ludwig Mies van der

deze race is de filmdocumentaire “La Ronde Infernale” gemaakt die

Rohe overleden en in Nederland de BTW werd ingevoerd en de

op DVD verkrijgbaar is. Daarop is ook de gevaarlijke Le Mans start

zwartwit televisieserie Floris werd uitgezonden, is bijna 50 jaar na

te zien, waarbij de coureurs tegenover de pitstraat stonden opgelijnd

dato toch allemaal wat dieper in de geschiedenis weggezakt. En dat

en na het vallen van de startvlag zo snel mogelijk naar de auto’s

Porsche dat najaar de Porsche 911 T/E/S met 2.2 liter motoren voor

toe renden, erin sprongen, starten en er zo snel mogelijk vandoor raceten, veelal zonder eerst hun veiligheidsriemen vast

het modeljaar 1970 introduceerde, is alleen maar bij een heel select

te maken en/of de portier goed te sluiten. Te zien is dat de latere racewinnaar Jackie Ickx uit protest tegen die gevaarlijke

gezelschap van kenners en liefhebbers bekend…

startprocedure, kalmpjes naar z’n auto wandelt. Ickx werd daarbij op een haar na door een van de startende auto’s geschept
en vertrok ondanks zijn 13e trainingstijd en startpositie met afstand als allerlaatste.

LE MANS 1970

Verder is nog vermeldenswaardig dat geen van de vier Porsches 917 die in 1969 aan de start verschenen de finish bereikten.
Hoewel Le Mans dat jaar de 8e (van de 10) race in het kampioenschap was, kampten de nog lang niet uitontwikkelde 917

Op autosportgebied was 1969 het jaar waarin Porsche voor het eerste de wereldtitel voor merken (Marken-WM) in de

LH (langheck) auto’s met velerlei technische problemen. Daarbij waren de auto’s ook aerodynamisch nog verre van in orde.

sportwagenklasse wist te behalen. Deze prestatie van formaat werd het jaar erop echter door Porsche zelf min of meer in

Juist op Le Mans met het lange Mulsanne Straight waarbij de 917’s meer dan 350 km/uur bereikten, kwam naar voren dat

de schaduw gezet door met de iconische rood-witte 917 met startnummer 23 eindelijk het algemeen klassement van de 24

de auto’s op hoge snelheid extreem instabiel werden. Desondanks

uur van Le Mans te winnen. Een gedenkwaardig moment dat ook door Porsche zelf nog altijd wordt bestempeld als een van

waren de auto’s met afstand de snelsten van het veld. Rolf Stom-

de belangrijkste en meest memorabele sportieve gebeurtenissen uit de geschiedenis van het merk. Het historisch effect van

melen zette met de 917 LH met startnummer 14 een trainingstijd

deze overwinning werd nog verder versterkt door de speelfilm “Le

neer van 3:22.900 oftewel ruim 238 km/uur gemiddeld! Stommelen

Mans” van Steve McQueen die hierop min of meer gebaseerd was.

was daarmee bijna 4 seconden sneller dan de tweede 917 LH van

De opnamen voor de film werden gedeeltelijk tijdens de race van

Vic Elford en Richard Attwood en ruim 12,5 (!) seconden sneller dan

1970 gemaakt.

de hoogst geplaatste Ferrari, de 312P van Rodriquez / Piper. Beide

Saillant detail daarbij is dat Herbert Linge en Jonathan Williams

917’s startten de race van de eerste startrij en met name Elford /

de met filmcamera’s en dergelijke uitgeruste Porsche 908/02 met

Attwood wisten met hun 917 met startnummer 12 de race geduren-

startnummer 29 uiteindelijk als 9e over de finishlijn wisten te bren-

de lange tijd volledig te domineren, totdat ook zij uiteindelijk, na de

gen. Dit was dezelfde auto waarmee Steve McQueen samen met

race bijna 21 uur te hebben geleid, met een riante voorsprong van

Peter Revvson eerder in 1970 als tweede eindigde in de 12 uur van

meer dan 5 ronden met versnellingsbak- en koppelingsproblemen

Sebring. De auto was eigendom van McQueens filmmaatschappij

moesten opgeven.

25

26

PORSCHE WELTMEISTER 1969

PORSCHE WELTMEISTER 1969

JOHN WOOLFE

CHRISTOPHORUS

zijn gloednieuwe 917 LH met startnummer 10 van Porsche in ontvangst. Nadat

uitgaven van het Porsche lijfblad Christophorus. Daarbij viel mijn oog op een

Woolfe’s teammaat en beoogde copiloot Digby Martland tijdens de trainingen

Duitstalig artikel in uitgave 339, wat in 2009 verscheen (wie wat bewaard,

de handdoek in de ring gooide – hij oordeelde dat de auto veel te snel voor hem

heeft wat…). Centraal in dat artikel stond de al eerder aangehaalde in 1969

was – en Woolfe tijdens zijn training een motor opblies, wist de door Porsche

veroverde “Marken Weltmeisterschaft für Sportwagen”, de eerste in een lange

aan ’t team van Woolfe “uitgeleende” Kurt Ahrens met de van een verse motor

rij van wereldtitels voor Porsche. Vanuit zijn functie als “Leiter der Abteilung

voorziene auto de 8e trainingstijd neer te zetten. Herbert Linge zou tijdens

Vorentwicklung und Rennen” leverde Peter Falk aan dat eerste wereldkam-

de race als copiloot van Woolfe fungeren. Zover kwam het evenwel niet, want

pioenschap in 1969 een belangrijke bijdrage. In het artikel geeft Falk ook een

Woolfe wilde tegen alle adviezen van Porsche en zijn copiloot in persé zelf met

karakterbeschrijving van de coureurs die dat jaar een hoofdrol speelden bij de

de auto van de startgrid vertrekken. Hij moest dit in de eerste ronde jammerlijk

behaalde racesuccessen. Hierna volgt een vrije vertaling van het Christophorus

met de dood bekopen toen de auto in de snelle Maison Blanche bocht van de

artikel, aangevuld met wat eigen speurwerk en het nodige “time period” foto-

baan raakte en crashte waarbij hij uit de auto werd geslingerd. Woolfe had zijn

en postermateriaal uit dat jaar.

Gentleman racer en teameigenaar John Woolfe nam net voor de trainingen

Ingegeven door beide boeken en ’t diner in 2005 bladerde ik wat terug in oude

veiligheidsriem naar alle waarschijnlijkheid niet (goed) omgehad. In 1969 werd
de Le Mans start voor het laatst toegepast, want vanaf 1970 werd die vervangen
door de rollende “Indianapolis start”.

PETER FALK

Goed, terug naar het onderwerp van dit artikel. Vanwaar eigenlijk deze lange inleiding in uw Porsche clubmagazine? Ik werd
op het spoor gezet door het verschijnen van het boek “Peter Falk – 33 Jahre Porsche” afgelopen december. Uitgegeven in

DE DOOD OF DE GLADIOLEN

Afgezien van de net voor de neus weggekaapte overwinning op Le Mans, was 1969

beperkte oplage wist ik op een Engelstalig exemplaar van deze uitgave de hand te leggen, die overigens elders in dit clubma-

in sportief opzicht een zeer succesvol en gedenkwaardig jaar voor Porsche.

gazine onderwerp is van de boekbespreking. Peter Falk speelde van eind jaren vijftig tot begin jaren negentig een belangrijke

Centraal stonden dat jaar de Porsche 908 en de briljante coureur Jo Siffert,

rol in het autosport- en ontwikkelingsprogramma van Porsche. Hij

die bij het behalen van dat eerste WM kampioenschap een doorslagge-

bekleedde daarbij verschillende leidinggevende functies en niet in

vende rol vervulden. Maar het ging allemaal niet zonder slag of stoot.

de laatste plaats dankzij zijn inbreng behaalde Porsche met name

Om op het voorbije seizoen terug te kijken en bij de titelwinst stil te

in de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren vele racesuccessen en

staan, vierde Porsche in het najaar van 1969 een wel heel bijzonder

-overwinningen.

feestje. De hele internationale motorsportpers werd op de Hocken-

Tijdens het fabrieksbezoek in Zuffenhausen met de club in 2005,

heimring uitgenodigd om uitgebreid te worden geïnformeerd over

nam Peter Falk op uitnodiging van Porsche deel aan het afsluitend

alle ramp- en tegenspoed die het Porsche raceteam in het dan net

diner. Het toeval (?) wilde dat ik heel de avond tegenover deze zeer

afgelopen seizoen was overkomen. Een gedurfde zet van de sportwa-

aimabele en bescheiden man zat en zo uit de eerste hand vele

genfabrikant, geïnitieerd door Ingenieur Peter Falk die op zijn geheel

anekdotes en verhalen uit de “gouden” jaren ’60, ’70 en ’80 mocht

eigen wijze inzicht gaf in alle belangrijke gebeurtenissen gedurende het

optekenen. Hoewel inmiddels 12 jaar terug in de tijd een avond die

seizoen, geen enkele vraag onbeantwoord latend. De uitleg werd gegeven

ik me nog goed voor de geest kan halen.

aan de hand van een serie uitgestalde defecte onderdelen, die in het seizoen
de nodige zeges hadden gekost. Zo lagen daar keurig in het gelid het “Daytona”
nokkenastandwiel, het “Sebring” chassis, de “Brand Hatch” banden en de “Le Mans”

WORLD CHAMPION BY TECHNICAL KNOCKOUT

koppeling. De pers was zeer lovend over deze transparante kijk in de keuken en de uiterst ongewone
bijeenkomst werd dan ook een groot PR succes voor Porsche.

Dit is de titel van een in 1969 verschenen boek van de hand van fotojournalist Hel-

mut Zwickl. Hij vergezelde het Porsche team gedurende ’t gehele raceseizoen in 1969
bij hun zegetocht naar de Wereldtitel voor Merken. Het boek is in 2013 herdrukt en
in een gelimiteerde oplage heruitgegeven. Zwickl over zijn boek: “Porsche won dat

HET MERKEN WK VOOR SPORTWAGENS

1969 was sowieso belangrijk jaar voor de merken wereldtitel voor sportwagens. De befaamde 24 uurs races van Daytona en

jaar zeven van de 10 kampioensraces, waarvan zes door “technisch knock-out”. Drie

Le Mans, de 12 uren van Sebring, de Targa Florio en de 1000 kilometer races op Monza, Spa en op de Nürburgring trokken

keer zette Porsche zichzelf echter buitenspel en voordat de verloren races door de

vele honderdduizenden bezoekers naar de tribunes. Er was in die jaren ook een indrukwekkend veld raceauto’s betrokken,

tands des tijds in de vergetelheid raken en alleen nog de glorieuze overwinningen

met onder meer de Porsche 908 en 917, Ford GT40 en Mirage-Ford, Ferrari 312P, Alfa Romeo T33, Lola-Chevrolet T70 en de

zullen worden herinnerd, laat ik met mijn boek de “film” van het 1969 seizoen nog

Matra MS650. In feite de complete Champions League van de autosport op dat moment. Minstens zo indrukwekkend was

eens de revue passeren. Ongecensureerd en met mijn eigen originele “soundtrack”,

de lijst met coureurs die om de prijzen streden: Jo Siffert, Jacky Ickx, Mario Andretti, Chris Amon, Hans Herrmann, Pedro

precies zoals ik alles heb beleefd”.

Rodríguez, Gerhard Mitter, Vic Elford, Brian Redman en Jo Bonnier, naast vele anderen.
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TEAMPRESENTATIE

SEBRING

de kan gehaald. Er werd een elite team van coureurs aangetrokken, waarvan een ieder zich voor 100% committeerde aan het

circuit Sebring, zou de 908 Spyder voor het eerst worden ingezet. De auto zou

door Porsche gestelde doel. Dat bleek al tijdens de teampresentatie op de besneeuwde en ijzig koude Hockenheimring op 8

daaraan voorafgaand in februari op Weissach worden getest, maar dat kon geen

januari 1969, een paar weken voor de seizoenstart op Daytona. Zelfs het meest volhardende team had de persconferentie en

doorgang vinden vanwege hevige sneeuwval. Sebring was juist dat jaar een van

In haar doelstelling om het merken WK te domineren, werd door Porsche niet alleen op technisch gebied het onderste uit

Tijdens de tweede race op het eveneens in Florida gelegen voormalig vliegveld

testsessie die dag verplaatst maar niet

de spannendste races in de geschiedenis van het kampioenschap. “Twaalf uur

Porsche. Niet alleen nam het team een

hoogspanning” kopte het toonaangevende tijdschrift Auto, Motor und Sport dat

van de tot in de puntjes geprepareerde

voorjaar. Er verschenen 70 auto’s aan de start en maar liefst 6 teams streden om

908/2 Spyders mee naar Hocken-

de koppositie, waaronder de Porsche 908 Spyder. Helaas moest men de strijd om

heim, maar ook alle coureurs waren

de eerste plaats opgeven vanwege een breuk in het chassis. “We kunnen de race

die dag op het circuit aanwezig. Hans

nu toch niet staken?” riep monteur Fritz Spingler wanhopig uit toen de auto in de

Herrmann, Jo Siffert, Brian Redman,

pits stond. Hij zaagde van de tankinstallatie stukken strip af en spalkte daar de

Richard Attwood, Rolf Stommelen,

breuk mee. De door Rolf Stommelen / Joe Buzzetta bestuurde auto wist zodoende

Pauli Toivonen en Björn Waldegård om

toch nog de derde plaats veilig te stellen, terwijl de 908 Spyders van Gerhard Mit-

er maar een paar te noemen.

ter / Udo Schütz en Vic Elford / Richard Attwood de vijfde respectievelijk zevende

Attwood en Herrmann waren trouwens

plaats bezetten.

de eerste namen op de lijst van coureurs. Eerstgenoemde tekende direct
voor het seizoen bij Porsche terwijl
Hans Herrmann – met z’n 40 jaar en

BRANDS HATCH

Met een verbeterd chassis ging het vervolgens naar Brands Hatch, maar alleen
Jo Siffert wist tijdens de trainingen de Ferrari’s enigszins bij te benen. Lag het

17 raceseizoenen op zak veruit de meest ervaren coureur van het stel – zich als tweede vastlegde. Het kostte Porsche wat

aan de banden? “We hadden met Dunlop alleen een mondelinge overeenkomst

meer tijd om de veeleisende Jo Siffert in de gelederen op te nemen. Pas nadat Enzo Ferrari hem een gouden handdruk van

gesloten” herinnert Peter Falk zich. De bandenproducent had er daarom geen

£ 50.000,- weigerde uit te betalen, tekende hij bij Porsche. Intussen was de van een ongeval herstellende Brian Redman bij

probleem mee dat Jo Siffert het een paar ronden met Firestone banden probeerde.

het team van John Weyer weggekaapt en was ook “Quick Vic” Vic Elford opnieuw ingevlogen. Deze had intussen niet alleen

Dat leverde direct een tijdswinst van 1,5 seconde per ronde op! De banden werden

laten zien erg snel te zijn, maar vooral ook multi inzetbaar.

direct verwisseld, maar tijdens de race zelf liep de achtcilinder motor in Siffert’s
auto met startnummer 53 maar op één ontstekingscircuit. Desondanks nam de

DE START VAN HET RACESEIZOEN: DAYTONA

In zowel 1967 als 1968 had Porsche de meeste punten voor het wereldkampioenschap binnengehaald, maar in die jaren werden alleen de punten van de vijf beste
race-uitslagen meegeteld, waardoor de titels tot groot ongenoegen van Porsche
naar Ferrari en Ford gingen. “We stonden in 1969 dan ook onder een enorme druk

Zwitserse coureur direct kopstart en wist deze samen met zijn copiloot Brian Redman de race te winnen. Uiteindelijk boekte Porsche zelfs een waardevolle 1-2-3
winst tijdens deze race.

MONZA

Op het razendsnelle circuit van Monza waren de Ferrari 312P’s tijdens de trainin-

om de wereldtitel binnen te halen“ vertelt Peter Falk. En die druk werd na de eer-

gen veel sneller dan de Porsche’s. Alleen Jo Siffert wist met zijn 908 Coupé een

ste races van dat jaar alleen maar verder opgevoerd, want na de seizoenopeners

plaats voorin het startveld te bemachtigen, tussen de rode prototypes uit Modena.

op Daytona en Sebring stond Porsche nog nagenoeg met lege handen, ondanks de

Tijdens de race vielen de oppermachtige Ferrari’s evenwel een voor een uit en

inzet van de nieuwe 908/02 auto’s. De coureurs dweepten met de auto’s voorzien

zodoende reden Siffert / Redman met hun 908 met startnummer 4 onbedreigd

van de door Hans Mezger geconstrueerde drie liter achtcilinder motoren, maar

naar de zege. Ook de plaatsen twee en drie waren op Monza voor Porsche, ach-

dat leidde evenwel niet direct tot resultaten. “De verloren races op Daytona, Se-

tereenvolgens Hans Herrmann / Kurt Ahrens in hun 908 met startnummer 7 en

bring en Le Mans hebben een voorgeschiedenis” zo vertelt Peter Falk. De vooraf-

Gerhard Koch / Hans-Dieter Dechent in hun 907 met startnummer 10. Het toon-

gaande tests met de nieuwe auto’s konden niet conform plan worden uitgevoerd.

aangevende tijdschrift “Powerslide” kopte naar aanleiding van de race „Niente

Zo beëindigde een brandende auto een testsessie in Italië vroegtijdig na 18 van

Ferrari –Viva Siffert“!

de geplande 24 uur. En precies zolang hield een paar weken later de laatste 908
LH stand, gedurende de 24-uurs race op Daytona. Bij alle vier de 908’s brak een
tandwiel van de nokkenasketting af. De voor het tandwiel toegepaste lichtmetalen

TARGA FLORIO

Tijdens deze roemruchte race op ‘t eiland Sicilië was de dominantie van de maar

legering bleek uiteindelijk onvoldoende duurzaam. Na Daytona werd het ge-

liefst zeven (!) door Porsche ingezette fabrieksauto’s nog veel duidelijker. Het

wraakte onderdeel vervangen voor een stalen exemplaar en daarmee behoorde het

startveld van de Targa Florio omvatte op 4 mei 1969 in totaal 79 auto’s in diverse

probleem definitief tot het verleden. Een dure les voor Porsche. Saillant detail: het

klassen waarvan er uiteindelijk 52 de finish wisten te bereiken. De race werd als

jaar daarvoor behaalde Porsche tijdens de 24 uur van Daytona nog een klinkende

gebruikelijk in die jaren verreden over 10 ronden van 72 kilometer. In het alge-

1-2-3 overwinning met de Porsches 907 LH.

meen klassement eiste Porsche de plaatsen 1-2-3-4 voor zich op, met als winnaars het koppel Gerhard Mitter / Udo Schütz in de rood-witte auto met start-
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nummer 266. Tweede werden Vic Elford / Umberto Maglioli, de derde plaats was
voor Hans Herrmann / Rolf Stommelen en de vierde voor Karl von Wendt / Willi

DE LAATSTE RACES VAN ‘T SEIZOEN

Na de Nürburgring wist Jo Siffert twee van de drie resterende races te winnen.

Kauhsen. Alle auto’s waren Porsche 908/02 Spiders.

Tijdens de 6 uren van Watkins Glen aan de oostkust van de Verenigde Staten

De op het stratencircuit gehouden Targa Florio telde overigens in 1973 voor ’t

legde hij op 12 juli 1969 samen met Brian Redmann beslag op de eerste plaats

laatst mee in het wereldkampioenschap voor merken. Dat jaar wisten Gijs van

in de 908/02 “Flunder” met startnummer 1. De tweede en derde plaats waren

Lennep en Herbert Müller de race te winnen in een Porsche 911 Carrera RSR in de

eveneens voor Porsches 908/02, met respectievelijk Vic Elford / Richard Attwood

kleuren van het Martini Racing team. Het was de elfde overwinning voor Porsche

en Joe Buzzetta / Rudi Linz aan het stuur. Ook de 1.000 km op het circuit van

sinds het merk met een Porsche 550 de wedstrijd voor het eerst won in 1956.

Zeltweg in Oostenrijk op 10 augustus 1969 eindigde met een overwinning voor

Twee dodelijke ongevallen tijdens de wedstrijd van 1973 waren er de oorzaak van

Jo Siffert. Samen met Kurt Ahrens wist hij de eerste overwinning met de nieuwe

dat de wedstrijd haar internationaal statuut voorgoed verloor.

Porsche 917 te boeken, met een voorsprong van bijna 2 minuten op de Lola van Jo

SPA FRANCORCHAMPS

Bonnier / Herbert Müller. Een feit waar Porsche heel blij mee was. De race werd
dat jaar voor het eerst verreden op de nieuw aangelegde Österreichring, vlakbij

Een week na de Targa Florio gaf de 1.000 kilometer van Spa globaal hetzelfde

het oorspronkelijke circuit wat voordien een vliegveld was geweest. Om een beeld

beeld als de race op Monza. “Alleen Jo Siffert en Brian Redman wisten de opper-

te geven van de overmacht van Porsche in de laatste race van het seizoen: van de

machtige Ferrari ’s in bedwang te houden” zo vertelt Peter Falk. Zowel tijdens de

plaatsen 1 t/m 8 waren er 7 een Porsche…

trainingen als in de race zelf wisten Siffert / Redman met hun Porsche 908 LH
met startnummer 25 de Ferrari 312P met startnummer 8 van Pedro Rodriguez /

LE MANS

David Piper op dit supersnelle circuit achter zich te houden. De Porsches 908 LH

Maar goed, voorafgaand aan Watkins Glenn en de Österreichring werd na de

van Vic Elford / Kurt Ahrens en Hans Herrmann / Rolf Stommelen legden tijdens

Nürburgring op 14 en 15 juni eerst nog de 24 uur van Le Mans verreden, waarover

de race de hand op de 3e resp. 4e plaats in het algemeen klassement. De snel-

ik in de introductie van dit artikel al schreef. Jo Siffert / Brian Redmann lagen

ste trainingstijd werd door Brian Redman op de klokken gezet. Met een tijd van

aanvankelijk op kop met de 908/02 “Flunder” maar moesten al vroeg in de race

3:31.200 rondde hij het 14,1 kilometer lange circuit in de Belgische Ardennen met

opgeven met versnellingsbakproblemen. De koppositie werd overgenomen door

een ongelooflijke 233.809 kilometer per uur. Het racegemiddelde over de uitein-

Vic Elford / Richard Attwood in de Porsche 917, die ze tot in het 21e uur wisten

delijke 1.001,1 kilometer bedroeg 227.242 per uur.

vast te houden. Toen er een breuk in het koppelingshuis optrad, was het afgelo-

Eén spraakmakende Porsche viel tijdens de race trouwens na al een ronde met

pen. De Ford GT40 van Jacky Ickx / Jackie Oliver nam de leiding en had op enig

motorschade uit: de twaalfcilinder Porsche 917 met Gerhard Mitter achter het

moment een comfortabele voorsprong van 8 ronden. Intussen kampte de Porsche

stuur die bij het opschakelen per ongeluk de 3e ipv. 5e versnelling inlegde. Een

908 LH van Hans Herrmann / Gérard Larrousse met een defect wiellager en een

vergissing die in het heetst van de strijd wel vaker werd gemaakt. Tijdens de

kapotte sneltank installatie, wat hen in totaal 40 minuten vertraging opleverde.

trainingen reed Jo Siffert enkele ronden met de (reserve) 917 met startnummer 31

Desondanks wist het koppel de verloren tijd geheel goed te maken en gedurende

maar hij deelde raceteamleider Rico Steinemann na afloop droogjes mede blij te

de laatste ronden van wat wel de “spannendste ontknoping op Le Mans ooit”

zijn het er levend vanaf te hebben gebracht: “This car is not only unstable, but it is

wordt genoemd, verwisselden beide auto’s gedurende anderhalf uur verschillen-

frankly dangerous”. Duidelijk werd dat de 917’s halverwege het seizoen bloedsnel

de keren per ronde van koppositie. Door de inhaalrace had de 908 LH van Hans

waren maar nog lang niet voldoende uitgerijpt.

Hermann de nodige pk’s ingeleverd, daarbij lichtte het lampje van de remblokin-

ADAC 1.000 KILOMETERN NÜRBURGRING

dicatoren op. Waaghalzerij was uitgesloten, derhalve wist Jacky Ickx de race met
een minimale voorsprong te winnen. Peter Falk noemt deze gebeurtenis ook wel

De Porsche 908 werd in principe als Spyder versie (908/02) en als Langheck

“de 120 meter van Le Mans”.

(908LH) gebouwd, de laatste speciaal voor snelle circuits. Maar er was eigenlijk

“Porsche werd in deze editie van Le Mans op ‘t nippertje verslagen en vooral het

nog een derde variant, die door de monteurs vanwege de aerodynamisch geopti-

uitvallen van de leidende Elford / Attwood 917 was een grote teleurstelling” her-

maliseerde carrosserie “Flunder” werd genoemd. De auto was daardoor zo’n 20

innert Peter Falk zich ruim 40 jaar na dato. De teamchef van het winnende Ford

km/uur sneller dan de oorspronkelijke Spyder. In de vrije trainingen voorafgaand

Team John Weyer liet in 1969 noteren “Porsche kan op Le Mans niet winnen”. Het

aan race op de Nürburgring crashte Jo Siffert met een van de “Flunder” Spyders.

jaar erop zette dezelfde Weyer twee Porsche 917K auto’s in, in de legendarische

Om die reden startte hij in de race zelf op 1 juni 1969 met een vervangende auto

Gulf kleuren. Maar ondanks de inzet van twee favoriete topteams met Siffert /

van het vorige type, de Salzburgse “Österreich 2”. De tweede “Flunder” werd

Redman en Rodríguez / Kinunnen wist Weyer de race in 1970 niet te winnen. Die

tijdens de trainingen door Vic Elford van de baan gereden. Het derde en laatste

eer kwam toe aan de rood-witte fabrieks 917K van Herrmann / Attwood die onder

exemplaar werd vervolgens onder de teams verlood, waarbij Hans Herrmann de

de vlag van Porsche Salzburg meestreed. Peter Falk denkt na al die jaren nog

gelukkige was. Maar wie won de race? Siffert / Redman werden opnieuw eerste,

steeds met een grote glimlach terug aan die gedenkwaardige overwinning op het

gevolgd door Herrmann / Stommelen, Elford / Ahrens, Lins / Attwood en Kauh-

oppermachtige John Weyer team, na de nederlagen en tegenslagen op Le Mans in

sen / von Wendt. “Het wordt voor Porsche op deze manier eenzaam aan de top”

de daaraan voorafgaande jaren.

kopte “Auto, Motor und Sport” die maand. Met nog drie races te gaan, kon de
eerste merkentitel Porsche al niet meer ontgaan.
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PETER FALK - EN ZIJN RIJDERS

De race-ingenieur en latere Porsche raceteamleider Peter Falk over het rijdersensemble uit
1969. Peter Falk (1932) zelf kwam in 1959 bij Porsche terecht, allereerst bij de kleine afdeling van
testrijders, waar in totaal 10 man werkzaam waren. Daarna volgden bekleedde hij verschillende
functies binnen de ontwikkelings- en raceafdeling van het merk. Wat is de betekenis van de
cijferreeks 904, 906, 907, 908, 909, 910 en 917? Precies, al deze raceauto’s werden door Falk
tussen 1964 en 1969 op racesnelheid getest. Jaren later, tussen 1982 en 1988 een net zo bekende
reeks: 956, 962, 962C, 959, TAG Turbo en CART. Porsches raceprogramma zonder Peter Falk?
Eenvoudigweg ondenkbaar. En de Porsche 911 dan? Falk zat bij de eerste inzet van de toen nagelnieuwe 911 in de racerij naast Herbert Linge. De inzet: de Rally van Monte Carlo in 1965. Falk
bedacht voor deze loodzware race een voorloper van de moderne communicatie: “ik sprak door een dikke kunststof slang,
die direct in Herberts helm voerde. Deze spreekbuis functioneerde uitstekend. Tijdens de omloop op de “Grosse Schleife”
strandde het hele wedstrijdveld in de sneeuw. Racestrateeg Falk had een oplossing. Met kaart en kompas wist het team de

1. Jo Siffert		

2. Brian Redman

3.Hans Herrmann		

4. Kurt Ahrens

5. Udo Schütz		

6. Vic Elford		

7. Richard Attwood

8. Gerhard Mitter

eindcontrole van de speciale proef te bereiken, dat lukte na hen niemand meer. Linge / Falk werden met de nagenoeg standaard 911 uiteindelijk 5e in het algemeen klassement.

1.Joseph (“Jo”) Siffert (Zwitserland / 1936 – overleden 1971)
Iedereen hield van Jo Siffert zegt

testwerk. En als een auto hem beviel,

de Rally van Monte Carlo en haalde

werd hij almaar sneller.

hij punten tijdens de Grote Prijs van
Monaco. Voor ons was hij de ideale

Peter Falk. Hij was altijd volkomen

4. Kurt Ahrens (Duitsland / 1940)

relaxed. Alleen vlak voor de start was

Hij vulde Hans Herrmann perfect aan.

burgring. In de krappe bochten op deze

hij enigszins opgewonden maar dat

Kurt was geen professionele coureur

circuits kwamen zijn rallykwaliteiten

was weg op het moment dat hij in de

in de letterlijke zin van het woord,

hem goed van pas. Maar hij lag met de

auto plaats nam. Een klein probleem:

omdat hij door de weeks meewerkte in

nieuwe 917 tijdens de Le Mans race net

het natuurtalent Siffert was met elke

de zaak van zijn vader die in oud ijzer

zo makkelijk bijna 21 uur op kop, totdat

auto razendsnel en daarmee dan ook

handelde. Ahrens kon zeer snel zijn,

het koppelingshuis het begaf.

tevreden. Hij hield niet van verande-

ook onder zware omstandigheden.

ringen. Ook in de Formule 1 behoorde

Daarom hebben we hem eind 1969

Siffert tot de allerbesten. Ongelooflijk:

in de laatste race van het seizoen op

7. Richard Attwood (Engeland /
1940)

van onze zeven overwinningen in 1969

Zeltweg naast Siffert in de nog niet

Een rustige en zeer betrouwbare

Umberto Maglioli, Karl von Wendt, Rudi Lins, Willibald

behaalde Siffert er zes. Eén keer kwam

helemaal uitontwikkelde 917 gezet. Het

persoon, zowel op als naast het circuit.

Kauhsen, Frank Gardner en David Piper. Hiermee nog maar

Marc Bezem

hij niet aan de start.

duo won prompt de slotfinale van het

Hij maakte bijzonder weinig fouten.

eens aangetoond dat Porsche in 1969 alles op alles zette om

Redacteur - webmaster

seizoen.

Terugkijkend was Richard in 1970 voor

de Wereldtitel dat jaar binnen te halen. Waarin het merk

2. Brian Redman (Engeland /
1937)

5. Udo Schütz (Duitsland / 1937)

man voor de Targa Florio en de Nür-

Zo af en toe kwamen in 1969 nog een aantal andere coureurs

uiteindelijk dan ook met grote overmacht in slaagde. Het

in actie met de fabrieksauto’s van Porsche. Tot deze groep

smetje in de vorm van de verloren race op Le Mans, werd het

behoorden Rolf Stommelen, Gerard Larrousse, Joe Buzzetta,

jaar erop in 1970 meer dan goed gemaakt.

Porsche van zeer grote betekenis. In
dat jaar behaalde hij samen met Hans

Redman was bijna net zo snel als

Udo was de vaste partner van Ger-

Herrmann de eerste overallzege op Le

Siffert maar was als mens duidelijk

hard Mitter. Hij kwam na een jaar bij

Mans.

rustiger. Feitelijk vormde hij de ideale

Alfa Romeo terug bij Porsche. Snel en

aanvulling op Siffert, samen waren ze

betrouwbaar was hij. Het duo won de

een onverslaanbaar koppel.

Targa Florio op Sicilië. Na een zwaar

8. Gerhard Mitter (Duisland /
1935 – overleden 1969)

ongeval op Le Mans en na Mitters dood

De Leonberger was ons eerste aan-

in de Formule 2 op de Nürburgring in

spreekpunt. Mitter was de chef van

augustus 1969 trok Schütz zich uit de

het rijdersteam en zegsman van de

autosport terug.

coureurs. Hij was een trotse rijder met

Bronnen:

eergevoel en een groot gevoel voor

• Porsche Christophorus nr. 339 (oorspronkelijk auteur Michael Sonke, vertaald uit het Duits en bewerkt door Marc Bezem,

3. Hans Herrmann (Duitsland /
1928)
Een goede betrouwbare rijder. Hij was
niet altijd de allersnelste maar reed
lichtvoetig en spaarde het materiaal.

6. Vic Elford (Engeland / 1935)

Een ideale coureur voor lange af-

“Quick” Vic was de allrounder van het

graag met de ingenieurs over allerlei

• Diverse race data en -details: http://www.racingsportscars.com/

standsraces. Hij deed ongelooflijk veel

team. In 1968 won hij voor Porsche

technische problemen en uitdagingen.

• Photo en poster credits: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG en anderen

techniek. Hij discussieerde veel en

redacteur – webmaster)
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Porsche 911
modeljaar 1978

1978

In 1978 zijn er 2 modellen leverbaar: de 911 SC en de
911 Turbo 3.3.

911 SC

De SC is feitelijk een combinatie van de tot dan toe
geleverde 911 en 911 Carrera modellen, voorzien van
de brede Carrera carrosserie en de 3.0 liter motor
die in de basis ook dienst deed in de Carrera 3.0
en 3.0 Turbo modellen. In de SC levert deze motor
180 pk, wereldwijd. De motoren zijn weer voorzien
van een 11-bladige koelventilator (bij de 3.0 Carrera
motor was die 5-bladig) en de ontsteking heeft geen
contactpuntjes meer. Vanwege diefstalpreventie
zijn de achterste zijruiten niet meer te openen.
Remmen en koppeling zijn servo bekrachtigd. De SC
is uitgerust met een vijfversnellingsbak van het type
915/61. De Sportomatic versnellingsbak is als optie
leverbaar.

TURBO

De Turbo is nu voorzien van een 3.3 liter motor
voorzien van een intercooler en levert 300 pk. Het
remsysteem is afgeleid van de Porsche 917 raceauto’s
met geventileerde en geperforeerde remschijven
en aluminium 4 zuiger remtangen voorzien van
koelribben. De Fuchs velgen hebben de maat 8J
x 16 en 7J x 16. Vanwege de intercooler zijn de
luchtinlaten op de achterspoiler groter geworden en
is de spoiler ook anders (dieper) van vorm.

35

37

36

Evenementenkalender 2017
CLUB EVENEMENTEN
Club evenementen			

Datum

			

Locatie

Jaarvergadering			19 maart			Fort Vechten Bunnik
Cars & Coffee				8 april				Vauxhall museum Harmelen
Paasrit					17 april			Start PCCG Heeteren
Technische Keuring 			1 april				Mijdrecht
(inspectie tbv. rit Italië)		
Ville d’Est & Italië rit 			

25 t/m 30 mei			

Italië

(reeds volgeboekt)					
Technische dag			juni (ntb.)			ntb.
IJsselmeertocht			

17 en 18 juni			

De Rijp

Mogelijk alternatief voor 		

juli / augustus (ntb.)		

België

september (ntb.)		

Mijdrecht

14 t/m 17 september		

Duitsland

Ardennenrit (ovb)		
Technische Keuring 			
(inspectie tbv. rit Leipzig)		
Thüringerwaldrit 			
(incl. fabrieksbezoek Leipzig)		
Cars & Coffee				ntb.				ntb.
Herfstrit				oktober			ntb.

MOTOREN

Technische dag			november			ntb.

911 SC		

type 930/03

2.994 cc 180 pk

911 Turbo

type 930/60

3.299 cc 300 pk

EXTERNE EVENEMENTEN

CHASSIS EN MOTORNUMMERS

Evenementen				

Datum

			

Locatie

Techno Classica			

5 t/m 9 april			

Essen (D)

Concours d’ Élégance 		

1 en 2 juli			

Apeldoorn

Oldtimer Grand Prix			

11 t/m 13 augustus		

Nürburgring (D)

Wings & Wheels 			

17 augustus			

Gilze-Rijen

Model				

Chassisnummers

Motornummers

911SC Coupe			

9118300001-9118302438		

6380001------------

911SC Targa			

9118310001-9118311729

“

911SC Coupe U.S.			

9118200001-9118202436		

6280001------------

Gmünd (Theo Siemerink) 		

17 augustus e.v.		

Oostenrijk

911SC Targa U.S.			

9118210001-9118212579

“

Historic Grand Prix			

1 t/m 3 september		

Circuit Zandvoort

911SC Coupe Japan		

9118309501-9118309804		

6180001------------

911Turbo			9308700001-9308700735
911 Turbo U.S.			

9308800001-9308800461

911 Turbo Japan			

9308709501-9308709561

“
“

“
“

PUUR Porsche 			3 september			Boxtel
911 Stedentocht			ntb.				Friesland
Porsche Collectors Day (PON)

ntb.				

ntb.		

Nationale Clubrally (PON)		ntb.				ntb.
Rijvaardigheid / circuitdag (PON)

ntb.				

ntb.
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EN MAGNESIUM
De laatste jaren gaan autofabrikanten er toe over steeds meer onderdelen
uit magnesium legeringen te vervaardigen en toe te passen. De
magnesiumonderdelen dragen door hun geringe gewicht bij aan het reduceren
van het totale gewicht en daarmee indirect aan het brandstofverbruik.
Voorbeelden zijn stoelframes, stuurkransen, raamframes, motor- en
carrosseriedelen en zelfs hele motorblokken (onder andere door BMW).
Auteur: Hakse Straatsma

van magnesiumchloride de eerste magnesiumproductie gestart. In eerste instantie wordt magnesium

De laatste jaren gaan autofabrikanten er toe over steeds meer

door de grote brandbaarheid vooral gebruikt voor

onderdelen uit magnesium legeringen te vervaardigen en toe te pas-

flitslicht en vuurwerk. Door de productiemethode

sen. De magnesiumonderdelen dragen door hun geringe gewicht bij

door middel van elektrolyse wordt in 1909 de eerste

aan het reduceren van het totale gewicht en daarmee indirect aan

magnesiumlegeringen onder de naam Elektron geïn-

het brandstofverbruik. Voorbeelden zijn stoelframes, stuurkransen,

troduceerd. Tot 1915 was Duitsland de enige produ-

raamframes, motor- en carrosseriedelen en zelfs hele motorblok-

cent van magnesium.

ken (onder andere door BMW). De autofabrikanten brengen de

Het grootste deel van de magnesiumproductie vindt

toepassing van magnesium als een geheel nieuwe ontwikkeling. Als

nog steeds plaats door elektrolyse; een kleiner deel

wij echter in de geschiedenis teruggaan dan blijkt dat in de jaren 20

door reductie bij hoge temperatuur van magnesi-

en 30 van de vorige eeuw reeds uitgebreid gebruik wordt gemaakt

umoxide. Beide processen vragen een grote hoe-

van magnesium. Ferdinand Porsche heeft hierbij een belangrijke rol

veelheid energie waardoor de productiekosten ten

gespeeld. Ook na de tweede wereldoorlog past Porsche eerst bij de

opzichte van aluminium hoger zijn en daarmee ook

356, bij verschillende racewagens en later bij de 911 en 912 magne-

de kosten per kg van primair magnesium.

siumlegeringen toe. Bij de 911 is tussen 1968 en 1978 magnesium

De voordelen van de toepassing van magnesium ten

toegepast bij onder meer het motorblok en het versnellingsbakhuis.

opzichte van aluminium zijn het geringe gewicht (ca

Een goede reden om eens dieper in te gaan op de toepassing van

2/3e van aluminium) en de uitstekende gieteigen-

magnesium legeringen in het algemeen en in het bijzonder bij Por-

schappen. Daarnaast hebben magnesiumlegeringen

sche tot eind jaren zeventig.

goede sterkte en stijfheid eigenschappen (bij kamer-

MAGNESIUM

temperatuur), er is voor het gieten relatief weinig
energie nodig en de legeringen hebben goede ver-

Magnesium komt in grote hoeveelheden op aarde voor. Het zit in de

spanende eigenschappen met als gevolg onder andere

mineralen dolomiet (chemische formule CaMg(CO3)2) en magnesiet

een langere stand tijd van snijgereedschappen

(MgCO3) en in verschillende zouten. Grote hoeveelheden magnesi-

Het grote nadeel is dat de gebruikelijke magnesium-

um bevinden zich in de vorm van chloriden (MgCl2) in de wereld-

legeringen minder goed bestand zijn tegen hogere

zeeën. In 1 m³ zeewater zit gemiddeld 1,27 kg magnesium opgelost.

temperaturen waardoor de toepassing beperkt wordt

Wereldwijd heeft de aarde 20 miljard ton aan magnesium erts en

tot maximaal ca 150˚C. Bij hogere temperaturen

daarbij komt nog de gigantische hoeveelheid bij die zit opgelost in

hebben magnesium legeringen bovendien, meer dan

de zeeën en oceanen. Kortom, de beschikbaarheid is feitelijk onuit-

andere constructiematerialen, een grote tijdafhan-

puttelijk en voor zeer lange tijd verzekerd.

kelijke sterkte gedrag. Spanningen die kortdurend

In de loop van de 19de eeuw wordt in Duitsland door elektrolyse

geen blijvende vervorming veroorzaken, leiden na
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enige tijd tot plastische vervormingen

goede gieteigenschappen, goede sterkte

In het Duitsland van de twintiger en

(kruip). Bij een schroefverbinding van

eigenschappen bij kamertemperatuur,

dertiger jaren wordt magnesium po-

magnesium onderdelen (bijv. van een

redelijke corrosie-eigenschappen en

pulair bij de vliegtuig-, zeppelin- en de

motorblok) kan dit er toe leiden dat

weinig last van kruip tot temperaturen

automobielconstructeurs. Duitsland is

een krachtig aangedraaide moer na een

van ca 100˚C.

in die tijd het enige land waar de mag-

tijdje los gaat zitten. Deze kruipneiging
is een van de grootste problemen bij
de toepassing van magnesiumlege-

TOEPASSINGEN VAN
MAGNESIUM

nesiumproductie op grote schaal van
de grond komt. Zo is in 1934 de Duitse
magnesiumproductie 3.500 ton tegen

In 1909 introduceert de Duitse firma

slechts 500 ton in de USA. In 1938 is de

onedel mataal en zeer gevoelig voor

Adler op een internationale tentoon-

verhouding 18.200 ton tegen 2.500 ton.

corrosie. De corrosie eigenschappen

stelling voor “luchtschepen” een

Voorbeelden van de toepassing van

kunnen aanzienlijk worden verbeterd

motor met een magnesium motorblok

magnesium bij auto’s zijn Büssing

door magnesium te legeren met andere

vervaardigd door de “Chemische Fabrik

die in 1924 magnesium onderdelen

stoffen.

Griesheim Elektron”. Door uitgebreide

toepast bij zijn vrachtauto’s. Vanaf

research in de jaren daarna, worden

1927 gebruikt Adler voor de zes- en

nieuwe magnesiumlegeringen ont-

achtcilinder modellen magnesium bij

1,1 liter motor met 45 pk die in vele races de in die tijd

Eerst zonder opdrachtgever, maar vanaf 1932 voor Zündapp en na

wikkeld waardoor onder andere de

de wielen, versnellingsbak en verschil-

gebruikelijke zware auto’s met grote motoren de baas

1933 voor NSU. Na het afhaken van NSU krijgt Porsche, mede door

Alle toegepaste magnesiumlege-

kruipneigingen en de corrosievast-

lende motoronderdelen; in totaal bijna

is. Ook voor zijn volgende werkgever Daimler- Benz

zijn goede betrekkingen met Hitler, de opdracht van de Duitse over-

ringen bevatten aluminium, tot een

heid worden verbeterd. Bovendien

74 kg magnesium bij de zescilinder

worden onder zijn leiding een hele rij lichte krachti-

heid voor de constructie van een KdF (Kraft durch Freude) auto. Het

maximum van 10%. Aluminium (A)

wordt ook de productiemethode van

modellen en 87 kg bij de achtcilinders.

ge auto’s gebouwd waarmee in race uitvoering vele

ontwerp voor NSU evalueert tot de Volkswagen. Nadat in opeen-

verbetert de sterkte en hardheid, de

magnesium verfijnd waardoor betere

Ook Hans Ledwinka, chef ontwerper

successen worden geboekt. In deze auto’s wordt voor

volgende voorgangers verschillende motorentypes zijn geprobeerd,

neiging tot kruipen neemt echter nog

metallurgische eigenschappen worden

bij Tatra, past bij de in 1934 geïntrodu-

vele onderdelen gebruikt gemaakt van aluminium en

wordt uiteindelijk op voorspraak van Franz Reimspiess, de motor-

iets verder toe en de smelttemperatuur

verkregen, bijvoorbeeld door het ”EL-

ceerde Tatra T77 Elektron onderdelen

magnesium legeringen. Voorbeelden zijn de Merce-

constructeur van het Porsche team, gekozen voor een luchtgekoelde

daalt. Toevoegen van zink (Z) verbetert

RASAL”proces. In 1926 start de firma

toe voor onder meer het motorcarter

viercilinder boxermotor. De achter de achteras liggende motor moet

de kruipeigenschappen. Silicium (S)

Elektronmetall Cannstadt (de voorloper

en het versnellingsbakhuis. Ook bij

vanwege de invloed op de wegligging van de auto zo licht moge-

verbetert de gieteigenschappen, ver-

van Mahle) met de serieproductie van

carrosserieën wordt magnesium toege-

lijk worden geconstrueerd. Als materiaal voor het motorblok, de

groot de dichtheid maar de corrosieve

magnesium zuigers volgens de spuit-

past, onder meer bij bus trailers. Een

versnellingsbak en een aantal andere gietstukken wordt magnesium

eigenschappen nemen af. Mangaan (M)

gietmethode. In 1937 zijn er daar reeds

van de mooiste voorbeelden van een

(legering AZ91) gekozen.

verbetert de corrosieve eigenschappen

4 miljoen van verkocht. Door de grotere

magnesium carrosserie is de Bugatti

De keuze voor magnesium ten opzichte van aluminium is niet

en bindt het schadelijke ijzer bij het

slijtage van deze zuigers ten opzichte

57C Aérolithe (1935). In de loop van de

smelten. Daarnaast zijn er nog legerin-

van de aluminium exemplaren zijn de

jaren 30 wordt magnesium steeds meer

gen met zeldzame aardmetalen (zoals

magnesium zuigers weer van de markt

in de wapenindustrie toegepast en na

scandium en yttrium). De laatste jaren

verdwenen.

1940 vrijwel uitsluitend. Na de 2e we-

ringen. Zuiver magnesium is een zeer

MAGNESIUMLEGERINGEN

zijn nieuwe legeringen ontwikkeld,

reldoorlog wordt de Duitse magnesium

specifiek met als doel de kruipeigen-

productie in het kader van de demilita-

schappen te verbeteren bijvoorbeeld

risering geheel verboden.

door de toevoeging van calcium en
strontium en de corrosiegevoeligheid te

FERDINAND PORSCHE

Bugatti 57C Aérolithe

des PP, de modellen SS, SSK en SSKL. Een poging om
in 1928 een kleine lichte Mercedes met een 1,0 liter

Ferdinand Porsche heeft bij zijn

motorblok uit Elektron te realiseren komt niet verder

De legeringen van Magnesium worden,

auto-ontwerpen steeds gestreefd

dan een aantal testexemplaren.

met het weglaten van een letter voor

naar lichte constructies voorzien

Na een kort dienstverband bij Steyr in Oostenrijk

magnesium, aangegeven door de lege-

van een motor met een flink ver-

start Porsche in 1931 zijn eigen constructiebureau

ringbestanddelen (bijvoorbeeld AZ, AM

mogen. Voorbeeld daarvan is spor-

in Stuttgart. Een van de eerste ontwerpen die daar

en AS) en het percentage van de hoofd

tauto model 27/80 die hij in 1910

ontstaan en waarin Porsche al zijn ervaring met lichte

legeringbestanddelen. De veel toege-

voor Austro-Daimler bouwt voor de

materialen en constructies in kwijt kan, is die van de

paste magnesium AZ 91 legering bevat

Prinz-Heinrich-Fahrt. Na de 1e we-

GP auto’s voor Auto Union.

dus 9% aluminium en 1% zink.

reldoorlog construeert hij in 1922 voor

De standaard toegepaste magnesium

Austro-Daimler een aantal lichtgewicht

gietlegeringen in de automobielbouw

sportwagens waaronder “Sasha”, een

zijn van het AZ type. Deze hebben zeer

lichte auto (598 kg) met een viercilinder

verminderen.

Motorblok Tatra T77

VOLKSWAGEN

Al van af de start van het eigen constructiebureau
werkt het ontwerpteam aan een kleine zuinige auto.

Volkswagen E60 motor 1937
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PORSCHE RACEAUTO’S

VERSNELLINGSBAKKEN

naar streeft zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

blok en de kleppendeksels van de achtcilinder F1 motor (type 753).

901, dat toegepast wordt tot de komst van de 2,4 liter

De grondstoffen voor magnesium komen in Duits-

Bij de racemotoren na 1965, beginnend met de zescilinder motoren

motoren, gebruikt Porsche tot 1968 voor het versnel-

land in voldoende mate voor, onder andere in de

op basis van de 911 motor voor onder andere de 904 en 906 en later

lingsbakhuis een aluminiumlegering als gietmateri-

vorm van magnesiumzout en dolomiet. Dit terwijl de

de achtcilinder motoren voor de 907 en 908 en de twaalfcilinder

aal. Daarna wordt overgeschakeld op de magnesium

grondstof voor aluminium, bauxiet, uit het buiten-

motoren voor de 917 worden naast magnesium motorblokken vele

legering ZE41. Ook het huis van het versnellingsbak

land geïmporteerd moet worden. Per auto is ca. 17

andere onderdelen uit magnesium vervaardigd. Te noemen zijn

type 902 dat bij de 912 wordt toegepast, is na 1968

kg magnesiumgietwerk nodig dat in zandgietvormen

onder meer kleppendeksels, nokkenaskettinghuizen en -deksels ,

van magnesium. Dat geldt eveneens voor de tot 1978

wordt gegoten.

koelventilator en inlaatspruitstukken. Bij de 917 wordt bij enkele

vervaardigde versnellingsbakken van het type 915, die

De productie van de kever komt voor de tweede

exemplaren in verband met (verdergaande) gewichtsvermindering

van 1973 tot 1987 wordt toegepast. Daarna wordt een

wereldoorlog niet van de grond maar wel de afgeleide

het aluminium buizenframe vervangen door een frame opgebouwd

sterkere aluminium legering gebruikt. De Porsche

typen zoals de Kübelwagen en de Schwimmwagen

uit magnesium buizen. Ook de wielen van de Porsche 907, 908, 910

Turbo krijgt in 1975 een versnellingsbak van het type

met dezelfde motor. Na 1940 wordt magnesiumma-

en 917 zijn uit magnesium gegoten.

930. Door het grote vermogen van de Turbo past

alleen gemaakt vanwege het gewichtsvoordeel; een
andere reden is dat de Duitse overheid in die tijd er

teriaal voorbehouden voor vliegtuigonderdelen en
wordt voor de VW motoren aluminium toegepast.
Na de oorlog is de magnesiumproductie in Duitsland

Porsche past in 1962 weer magnesium toe, en wel voor het motor-

Bij de versnellingsbakken voor de 911 van het type

Porsche van af de invoering van deze versnellingsbak

DE 911 MOTOREN

een aluminium legering toe.

Voor de 911 motor wordt als materiaal voor het motorblok in eerste

stilgelegd waardoor tot 1950 door VW aluminium

instantie een aluminium legering gekozen. Vanaf modeljaar 1969

wordt toegepast voor de motoren en versnellings-

wordt overgestapt op het 10 kg lichtere magnesium motorblok.

CORROSIE

Ondanks de toepassing van specifieke magnesium

bakken van de Kever. Na die datum wordt weer de

legeringen, is het materiaal zeker op de lange duur

magnesium legering AZ91 toegepast. Het magnesium

corrosiegevoelig. Zo zal men bijvoorbeeld ook bij
de jongste magnesium versnellingsbakken – die

komt dan uit Noorwegen uit de fabriek van Norske
Hydro die opgebouwd is op de ruïnes van een door de

magnesium mogelijk zonder dat de stabiliteit van het motorblok in

inmiddels dus al 40 jaar oud zijn – zelden een ex-

Duitsers in de oorlog gebouwde magnesiumfabriek

gevaar komt. De magnesiumdelen worden in zandvormen gegoten

emplaar vinden zonder enige corrosie. Vooral pekel

waarbij zeewater als grondstof wordt gebruikt.

en als legering wordt ZE41A gekozen; een legering met zink en

kan een boosdoener zijn. Van fabriekswege worden

Eerst worden de gietstukken in zandvormen gegoten,

zirkonium met goede eigenschappen bij hogere temperaturen. Het

de magnesiumonderdelen door een (zeer ongezon-

later wordt overgegaan op spuitgieten. Door het ver-

resultaat is een motor die 130 kg weegt en daarmee nog een stuk

de) chemische behandeling met een chroomzuur

groten van de prestaties van de kevermotoren neemt

lichter is dan de viercilinder Porsche 904 motor.

voorzien van een beschermende laag. Bekend zijn

het aantal problemen met de motoren toe. Door

Door de nauwkeurige gietmethode behoeven de gietstukken vrijwel

de coating behandelingen van de Amerikaanse firma

verhoogde temperaturen en de grote kruipneiging

niet nabewerkt te worden waardoor de toepassing van een magne-

DOW, bijvoorbeeld de DOW 7 behandeling. Over de

van het magnesiummateriaal gaan de motorblokken

sium motorblok ook economisch haarbaar is bij grotere series. De

beschermende laag wordt soms nog een extra laag

lekken en treden er problemen met de lagering op.

twee motorblokhelften worden bij de firma Mahle in Fellbach gefa-

van bijvoorbeeld Tectyl aangebracht zoals ook Por-

Het toenemende aantal schades dwingt Volkswagen

briceerd. Mahle gebruikt hiervoor een 1.200 tons pers. Het vloeibare

sche aanbeveelt.

om vanaf 1969 een meer kruip vaste legering AS41 en

magnesium wordt in de gietvorm, die alleen al 12,5 ton weegt,

na 1973 de legering AS21 toe te passen. Voor de nog

met een druk van 490 bar ingespoten. Om het motorblok absoluut

zwaarder belaste motoren van de Volkswagen type

Naast het motorblok worden bij de 911 ook nog andere onderdelen

oliedicht te krijgen past men een coating toe uit waterglas [1]. Beide

411 wordt voor de motorblokken een aluminiumle-

uit magnesium toegepast. Zo worden onder meer de kleppendek-

motorblokdelen wegen tezamen 16,6 kg. Mahle krijgt een prijs,

gering gebruik. Volkswagen is in 1970 de grootste

sels, de koelluchtventilator met bijbehorend huis, de kettinghuizen

daar het magnesium motorblokdeel het grootste gietstuk is dat tot

magnesiumverbruiker ter wereld; in dat jaar wordt

met de deksels hiervan en het inlaatspruitstuk van de MFI motoren

dan toe op deze wijze vervaardigd is. De magnesium motorblokken

42.000 ton (!) magnesium verwerkt.

uit magnesium gegoten. Voor het motorblok wordt de magnesium-

zijn afgezien van een wat andere kleur te herkennen aan de laatste

legering AZ81 toegepast. Men kan gebruikmaken van de kennis die

cijfer en letter van het gietnummer (van 1R tot 7R). De sterkste

PORSCHE 356

is opgedaan met de 901 racemotoren. Bij de raceversie van de 911

magnesium motorblokken zijn die uit 1973 voor de 2.4 liter motor

De motorblokken en versnellingsbakken van de eer-

motor voor de Porsche 906, is Porsche al vroeg in de ontwikkeling

en waarvan het nummer eindigt op 7R. Deze blokken bezitten alle

ste generatie Porsche 356 komen uit de Volkswagen

overgegaan op de toepassing van magnesium. De ervaringen met

verbeteringen en hebben het minste last van de problemen die

productie. Tot 1950 wordt als materiaal een alumini-

magnesium bij de F1-motor komen hierbij goed van pas. De eerste

vooral met de cilinderbouten ontstaan, als de cilinderinhoud van de

umlegering gebruikt en hierna de magnesiumlegering

racemotoren die grotendeels uit aluminiumdelen zijn opgebouwd

motor vergroot wordt naar 2,7 liter. De magnesium motorblokken

AZ91. Als Porsche in 1955 overgaat op het driedelige

wegen 183 kg (910/01). Om het gewicht te reduceren, vervangt men

worden van 1968 tot 1978 bij de 2.0, 2.2, 2.4 en 2.7 motoren toe-

motorblok voor de 356 wordt hiervoor weer een alu-

de aluminiumdelen zoveel mogelijk door magnesium en een ander

gepast. Daarna gaat Porsche weer over op een sterkere aluminium

minium legering gebruikt . Porsche gaat dan ook over

deel van de onderdelen vervaardigd uit staal door titanium. Door

legering. De 911 Turbo en de Carrera’s zijn al in 1976 overgegaan op

op een nieuw type versnellingsbak uit aluminium.

de stabiele basisconstructie van de 901 motor is de overgang op

de aluminium blokken.
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BOVAG, ProRail, Nederlandse Spoorwegen, reizigersvereniging ROVER, de Fietsersbond en MKB Infra. Net als de
FEHAC zijn recent erbij gekomen de stichting Natuur en
Milieu en de binnenvaart. In de Mobiliteitsalliantie zal de
FEHAC benadrukken dat wij -de hoeders van het mobiel erfgoed- ons weliswaar verplaatsen van de ene naar de andere
plaats, maar dat dit toch iets heel anders is dan volop ‘deelnemen aan de mobiliteit’. Wanneer iemand met een klassiek
voertuig onderweg is wordt er doorgaans deel genomen
aan een rit of evenement. Wij laten ons mobiel erfgoed zien
om er ook anderen van te laten genieten. Oldtimers mijden
de spits op de autosnelwegen en dragen niet bij aan files.
Integendeel, oldtimerevenementen vinden meestal plaats in
het weekend en het landelijk gebied.

FEHAC BIJ DE
MOBILITEITSALLIANTIE

Meepraten in vroeg stadium

Het is belangrijk dat er vanaf het begin rekening mee wordt
gehouden dat het mobiel erfgoed haar plaats op de weg

In 2015 heeft een aantal belangrijke organisaties op

en in het verkeer moet houden. Dat geldt overigens niet

mobiliteitsgebied besloten om samen na te denken

alleen voor ‘rekening rijden’ (in welke vorm dan ook), maar

hoe de mobiliteit in Nederland ook in de toekomst

bijvoorbeeld ook wanneer zelfrijdende auto’s daadwerkelijk

AHC, onderdeel van Aalberts Industries. Voor de doe-het-zelver

kan worden gewaarborgd. Het verkeer blijft ook de

massaal aan het verkeer gaan deelnemen. Nu meepraten

blijft eigenlijk alleen het coaten met Tectyl en/of het in de USA

komende jaren sterk toe nemen en dat zorgt zeker

met de andere organisaties in de alliantie en die ervan over-

“NOTE Pressure-cast housings must not be ceaned with

favoriete Gibbs Brand over.

voor meer files en overvolle treinen. Een forse investe-

tuigen dat ook het erfgoed een plaats moet houden is veel

corrosive liquids since these damage magnesium alloys.

Voor de magnesium kleppendeksels en de koelventilator is ook

ring in de bestaande en nieuwe infrastructuur is hard

effectiever dan achteraf iets moeten repareren. Hoe de voor-

In addition, cleaned pressure castings must be treated

poeder coaten een goede manier om deze onderdelen tegen corrosie

nodig maar kan zeker niet alle verwachte problemen

stellen van de alliantie er uit gaan zien is op dit moment nog

with seasonal corrosion preservatives of bitumen or wax

te beschermen. Bij het schoonmaken van magnesium oppervlakken

van het toenemend verkeer in de toekomst oplossen.

niet duidelijk. De deelnemers in de alliantie kijken allemaal

base such as TECTYL following transmission repairs to

kan chroomconversie laag gemakkelijk beschadigd worden. Een van

De Mobiliteitsalliantie wil met oplossingen komen

verschillend aan tegen de mobiliteitsproblematiek. Daar-

restore the corrosion proofing.”

de mogelijkheden is gebruik te maken van het stralen met koudijs

zodat de mobiliteit niet in gevaar komt. Het ‘rekening

over zei Frits van Bruggen, de baas van de ANWB: ‘Het is

(bevroren CO2 pallets). Het nadeel van deze methode is dat hard-

rijden’ komt daarbij zeker weer op tafel.

volstrekt duidelijk dat er tegenstrijdige belangen zijn tussen

En:

nekkig vuil hiermee ook moeilijk te verwijderen is.

“Warning: Pressure cast parts must not be cleaned

Hakse Straatsma

In de garage handleiding staat hierover het volgende:

any transmission repairs during which the one-season
underseal is washed off the gearbox housing, or when
the underneath of the vehicle is washed, we recommend
that corrosion protection be improved on the pressuGeraadpleegde literatuur:

based one-season underseal, e. g. Tectyl, which should
be sprayed or brushed on.”

De FEHAC heeft zich nu ook bij de Mobiliteitsalliantie aangesloten en zit nu aan tafel met de RAI-vereniging, ANWB,

with acid, since acids attack the magnesium alloy. After

re-cast gearbox housing by applying a bitumen or wax

Brede alliantie

1. Ludvigsen Porsche, Geschichte und Technik der Renn- und
Sportwagen

Magnesium onderdelen opnieuw voorzien van een

2. Joachim Doerr, Konzeption, werkstoffgerechte Gestaltung und

nieuwe beschermende chroom laag is geen DIY job.

Festigkeitsnachweis für ein magnesium-Hybrid-Zylinderkurbel

In de meeste Europese landen is het gebruik van dit

gehäuse

chroom conversie middel verboden maar in Engeland

3. Kulekei, Magnesium and its alloys applications in automotive

en USA worden deze behandelingen nog aangeboden.

industry

Intussen zijn er wel industriële chroomvrij oppervlak-

4. Aichele, Deutsche Magnesium Produktion in der erste Hälfte des

tebehandelingen van magnesium, zoals bijvoorbeeld

20 Jahrhunderts

Alodine 5200 van Henkel of MAGPASS-COAT® van

5. Von Fersen, Ein Jahrhundert Automobiltechnik

de deelnemers aan deze alliantie. Maar waarschijnlijk zijn
we het over 80% van de uitgangspunten wèl eens. Laten we
dan met z’n allen voor die 80% gaan!’
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en dat de voor- en tegenargumenten voor de milieuzone zijn
afgewogen.

Politiek vroegtijdig benaderen

De inspanningen voor het behoud van mobiel erfgoed door
belangenorganisaties als de FEHAC en de KNAC worden
wel heel moeilijk als overheden de noodzaak voor hun
verkeersbesluiten niet meer hoeven aan te tonen. Instelling
van een milieuzone kan dus zomaar gebeuren en hoeft niet
getoetst te worden op werkelijk nut, dringende noodzaak
en bewezen effect op de luchtkwaliteit. Dat betekent dat
de politiek vooral bewerkt moet worden vóór de besluiten
genomen worden.

RECHTER HANDHAAFT
UTRECHTSE MILIEUZONE

GEANIMEERD EN INFORMATIEF POLITIEK CAFÉ IN NIEUWSPOORT

De oude Haagse stadsbus voor perscentrum Nieuw-

Burgman (BOVAG) met als gedreven gespreksleider Steven

in mag en waar geen enkele mogelijkheid is voor onthef-

spoort maakte het op 17 januari direct duidelijk: de

van Eijck (RAI-vereniging). Uiteraard waren meer politieke

fing, dient te worden voorkomen. De VVD is sowieso tegen

De Raad van State heeft woensdag 8 januari jl. de

FEHAC had daar haar ‘politiek café’. In een volle zaal

partijen uitgenodigd maar de PVV mocht niet, de PvdA durf-

milieuzones, omdat het symboolpolitiek is: luchtvervuiling

gemeente Utrecht ook in hoger beroep in het gelijk

met leden-voertuigsclubs, alle andere belangenbehar-

de niet en GroenLinks wilde niet. De VVD-PvdA coalitie was

stopt niet bij de gemeentegrenzen. Maar als die milieuzones

gesteld bij het instellen van een milieuzone in het cen-

tigers en met vooral vertegenwoordigers van politieke

de laatste jaren mordicus tegen het nog veranderen van de

er toch zijn, moet het wel duidelijk zijn, en daarom vindt de

trum van de stad. Twee belangenorganisaties, de Ko-

partijen werden de knelpunten in regelgeving van het

MRB-vrijstelling bij 40 jaar met overgangsregeling. Barbara

VVD dat landelijk vastgesteld moet worden welke voertui-

ninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en

mobiel erfgoed op de weg besproken.

Visser kon daarom nu nog niet zeggen of de VVD dit aan de

gen er wel en niet in mogen.

de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU),
hadden het instellen van de milieuzone aangevochten

Patrick Rollet

PvdA gegunde punt in een volgend kabinet wil verbeteren.
Het CDA is duidelijk: die wil een vaste overgangsregeling

Afsluiting

Nederland is een belangrijk oldtimerland: er zijn hier veel

voor 30-40 jarige oldtimers ongeacht de brandstofsoort.

ieder een andere invalshoek bij hun verzet tegen de

mooie historische voertuigen en we lopen voorop in Europa

De milieuzones zijn nu een lappendeken aan regels en dat

filmpje van Rose Atalante Veenenbos in haar 91 jaar oude

Utrechtse milieuzone. De KNAC deed dit omdat ze in

met de erkenning van mobiel erfgoed in de Erfgoedwet.

dreigt alleen maar erger te worden: iedere gemeente mag zelf

Amilcar racer. De boodschap was: oldtimers zijn cool en

de kern tegen de invoering van een milieuzone zijn.

Patrick Rollet, president van FIVA - zeg maar de wereldwij-

de categorie voertuigen kiezen die ze wil verbieden. Het CDA

geniet ervan.

SSLU was tegen het besluit van de gemeente, omdat

de federatie van alle nationale FEHAC’s - benadrukte dat

wil deze bevoegdheid bij gemeenten laten, zij het dat er altijd

de uitstoot door het aantal omleidingen als gevolg van

overal in Europa een oldtimer gedefinieerd wordt als een

ontheffingen mogelijk moeten zijn voor mobiel erfgoed.

de milieuzone, niet minder maar juist vergroot wordt.

minstens 30 jaar oud voertuig dat goed onderhouden en

Trouwen in een oldtimer en een bevrijdingsintocht moeten

bewaard wordt en niet dagelijks in gebruik is. Als dat ook in

mogelijk zijn. De Amsterdamse situatie waar bijvoorbeeld

Nederland zo is, en die definitie hier ook geldt, dan valt er

een oude originele stadsbus van het eigen GVB nooit meer

en hebben dus verloren. Beide organisaties hadden

Noodzaak hoeft niet aangetoond te
worden
beroep meer mogelijk is, mag de gemeente Utrecht ver-

ren van vakkennis over oldtimers en het overbrengen van

keersbesluiten nemen en het is niet nodig dat de gemeente

het enthousiasme voor mobiel erfgoed op de jeugd. Verder

communiceert over de redenen waarom deze verkeersbeslui-

roept hij bezitters van mobiel erfgoed op hun rijdende mu-

ten worden genomen.

seumstukken vooral ook te tonen aan het publiek.

milieu-overwegingen. De Raad van State oordeelt daarnaast

Voor meer beeldmateriaal en de complete videoimpressie
van het Politiek Café bezoekt u de FEHAC website.

Motorrijtuigenbelasting (MRB) - nog veel te verbeteren.
Rollet legde verder het accent op het belang van het bewa-

waarom het besluit genomen werd, namelijk vanwege

Meer zien

aan regelgeving - denk aan de overgangsregeling oldtimers

Volgens de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen

Bovendien heeft de gemeente in dit geval gemotiveerd

Verrassend aan het eind was het flitsende, afsluitende

Politieke partijen

Voor de bijeenkomst waren de politieke partijen uitgeno-

dat de milieuzone past in een breder beleid van de gemeente

digd om hun visie te geven op regels, behoud en wetgeving

Utrecht om de luchtkwaliteit te verbeteren. En de absolute

voor oldtimers. Daarbij kwamen vooral de milieuzones

noodzaak van een verkeersbesluit hoeft ook niet aangetoond

en de overgangsregeling MRB aan bod. Het politiek panel

te worden. Voldoende is dat het milieubelang gediend wordt

bestond uit Barbara Visser (VVD), Erik Ronnes (CDA), Koos

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.

OPROEP
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jaar!

Beste leden,
In 2018 vieren wij het 25-jarig bestaan van onze geweldige Klassieke Porsche
911 & 912 Club Nederland. Het clubbestuur heeft een commissie in het leven
geroepen om in dat jubileumjaar een onvergetelijk feest te organiseren.

meer dan alleen drukwerk

De commissie vraagt alle leden - kort of lang lid, maakt niet uit - in hun
herinneringen, computers en fotoboeken te duiken om mooie momenten
boven water te halen. Anekdotes, verhalen, foto’s, filmpjes kortom alles is
welkom om het jubileum straks luister bij te zetten.
Jullie bijdragen ontvang ik heel graag op mail@janbroekhuizen.nl.

In geval van vragen of opmerkingen ben ik ook telefonisch te bereiken op
06 2868 9772.
Een ieder alvast hartelijk dank voor de bijdragen!
Namens de commissie,

o n t w e r p - w e b s i t e ’s - p ro m o t i e d r u k w e r k - h u i s s t i j l e n - d i g i t a l e p r i n t e n
Drukkerij A-twee BV
Coenecoop 326
2743 pm Waddinxveen

Jan Broekhuizen

w w w. d r u k k e r i j - A 2 . n l

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl

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
.

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

scherpe premies en uitstekende polisvoorwaarden (fehac normen)
verzekerd tegen taxatiewaarde
geen voertuigvolgsysteem
certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

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

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

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

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

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

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.

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

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

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

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

www.bf-torino.nl
11-02-16 10:31
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23-02-17 09:53

Kijk op onze
site voor alle
productgroepen

time4gifts.nl

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

» bedrijfskleding «

» relatiegeschenken «

» kerstpakketten «

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN
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.
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 Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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.

time4gifts.nl
Hofse Hoeve 4

∕

5374 DK Schaijk

∕

+31 (0)486 436 899

∕

info@time4gifts.nl
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The car nobody needs,
Thebut
careverybody
nobody needs,
wants.
butFerdinand
everybody
Porsche wants.
Ferdinand Porsche

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