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VAN DE VOORZITTER

LAAT IK DEZE KEER EENS BEGINNEN MET EEN VRAAG….
WAT IS UW MEEST INTENSE RIT IN UW PORSCHE? DIE VAN MIJ
WAS AFGELOPEN ZONDAG. HET WAS HET WEEKEND VAN HET
FABRIEKSBEZOEK BIJ PORSCHE LEIPZIG EN HET DAARAAN
GEKOPPELD EEN WEEKEND RIJDEN DOOR HET THÜRINGERWALD.
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in de nieuwe clubkleding. Wat uit-

maar geknars van de versnellingsbak.
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Daar in de garage met hulp van een
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begin 2018 zijn. Ook hebben we weer

aantal leden meteen de auto omhoog

het gered en heb ik de Porsche weer

een nieuwe kalender klaar voor volgend

om te kijken wat er aan de hand kon

thuis heelhuids de garage in kunnen

jaar met veel mooie en gevarieerde
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rijden. Al met al niet bepaald een

evenementen en trips. Verder in het

wat strakker gezet, zodat er net weer

ontspannen ritje...

blad meer daarover. Ook in deze editie

wat meer slag gemaakt kon worden om

Maar was het hele weekend dan niet

de uitnodiging voor het clubjubileum.

te kunnen ontkoppelen. Dit kon maar

geslaagd? Zeker wel. Het was erg

Zoals U weet, bestaat onze club vol-

net en onder erg veel spanning. Ook

interessant en gezellig. Porsche Leipzig

gend jaar 25 jaar en dit moet natuurlijk

kwam de ontkoppelvork erg dicht bij de

is in 5 jaar tijd enorm gegroeid. Ten

gevierd worden. We hopen er samen

drukgroep van de koppeling. Niet
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zetten. Tijdens het diner besloten om

per dag 650 Panamera’s, Macans en

Waarschijnlijk wordt er dit jaar niet

de volgende dag mijn 911 te laten staan

Cayennes gebouwd en deze zijn alle-

meer gereden in de Bourgondisch

in de garage, omdat de rit van de

maal verkocht, geen voorraad dus. Dit

rode 911 en gaat deze wat vroeger dan

volgende dag wellicht te veel was voor

is ongeveer 80% van het totaal aantal

gewoonlijk met de voetjes van de vloer.

de koppeling. Gelukkig konden Suzan

Porsches die per dag worden gebouwd.

Met een beetje pech gaat deze winter

en ik bij twee clubleden die allebei

Wij waren trouwens de eerste groep die

de motor er weer uit om het koppe-

na de introductie van de nieuwe Cay-

lingsprobleem op te lossen. Kom ik wel

enne in de fabriek langskwam. Meteen

makkelijker bij de startmotor die al op

een nieuwtje, deze nieuwe Cayenne

het lijstje stond om gereviseerd te wor-

gaat niet meer in Leipzig gebouwd

den na de ervaring opgedaan tijdens

worden, maar compleet bij Volkswagen

het Italië / Villa D’este avontuur.

in Bratislava. Tot op heden werden daar

Veel plezier gewenst bij de laatste eve-

de carrosserieën inclusief interieur en

nementen van dit jaar!

verlichting gebouwd en werden in Leip-
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zig het onderstel met motor gemon-

Hessel Roukema

teerd. Maar dat is dus verleden tijd.

Voorzitter
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

LESS IS MORE … OF TOCH NIET? DAT SCHOOT MIJ TE BINNEN BIJ HET
LEZEN VAN DE WERVENDE TEKST WAARMEE PORSCHE OP DIT MOMENT
POTENTIËLE KOPERS VOOR DE SPLINTERNIEUWE PANAMERA TURBO S
E-HYBRID SPORT TURISMO ENTHOUSIASMEERT.

E

en citaat: “Porsche breidt het hybride-aanbod verder uit met
de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. De 4,0-liter

V8 werkt samen met een elektromotor met als resultaat een
systeemvermogen van 500 kW/680 pk en 850 Nm trekkracht
vanaf stationair toerental. De acceleratie van 0 naar 100 km/h
duurt 3,4 seconden, de topsnelheid is 310 km/h. Het bijzondere
ruimteconcept met grote achterklep, riante bagageruimte en de 4+1
zitconfiguratie maken hem zeer geschikt voor dagelijks gebruik”.
Ook in Nederland zijn er kennelijk liefhebbers die voor het dagelijks
gebruik 500kW/680 pk en 850 Nm onder de rechtervoet willen

lezenswaardig stuk over de achterwielophanging en

hebben. Niet omdat dat nodig of praktisch is, maar gewoon

aandrijfassen van onze Porsches. Op de valreep viel

omdat het kan. Kijken we hier nog van op of vinden we dit soort

hier verder het fotomateriaal van het fabrieksbezoek

specificaties inmiddels de normaalste zaak van de wereld?

aan Porsche Leipzig met de aansluitende rit door het

In oktober 1974 introduceerde Porsche op de Parijse Autosalon haar

Thüringer Wald op de mat. De begeleidende tekst

toen baanbrekende 911 turbo (interne code 930). Met 191 kW/260

is van clublid Thed de Wilde. Uw redacteur doet

pk en 350 Nm, een sprinttijd van 0 tot 100 in 5,5 seconde en een

verslag van de zeer geslaagde IJsselmeertocht onder

topsnelheid van 250 echte km/h was dit destijds de snelste Duitse

bezielende leiding van Dennis Gronert en selecteerde

productieauto. Citroën introduceerde dat jaar op dezelfde Parijse

hiervoor tevens een serie foto’s uit het eigen archief.

Autosalon haar revolutionaire CX met een 2.0 liter viercilinder die

Porsche Nederland hielp ons aan een terugblik op de

het schopte tot 75 kW/102 pk en 153 Nm. De CX werd het jaar erop

Historic Grand Prix op Zandvoort. Het bijbehorend

uitgeroepen tot Europese auto van het jaar. Ik had het genoegen

professioneel beeldmateriaal is van Pim Hendrikse.

in beide auto’s ‘ns te mogen rijden. Zowel de 911 turbo als de CX

Ronald Bosma tot slot schreef een interessant verhaal

maakten een onuitwisbare indruk en stelden mij in geen enkel

over het bezoek aan Turmgarage in Kleve (Duitsland),

opzicht teleur. De 911 turbo was (en is) eenvoudigweg bloedstollend

verlevendigd met foto’s van diverse deelnemers. Het

snel en zelfs in de CX had ik op geen enkel moment het gevoel

was een genoegen om al deze mooie belevenissen om

ook maar iets tekort te komen. Niet qua vermogen en al helemaal

te zetten in een goed gevuld clubmagazine.

niet qua comfort en ruimte. Oké, de kofferbak is aan de kleine

Goed, rest mij u een mooie en zonnige nazomer

kant. Maar afgezien daarvan is de CX – 43 jaar na de introductie

en herfst toe te wensen en hopelijk tot snel op een

– als reisauto nog bijzonder geschikt en qua veercomfort zelfs

resterende evenementen of bijeenkomsten dit najaar.

onovertroffen. Nog een feitje tot slot: een Porsche 911 turbo uit 1974
heeft een leeggewicht van 1.161 kg en zelfs de vierdeurs Citroën CX

Marc Bezem

kwam tot maar 1.265 kg. Dat laatste is grofweg de helft (!) van de

redacteur en webmaster

Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo uit 2017. Maar zelfs
voor een rijklaar gewicht van bijna 2,5 ton is 680 pk en 850 Nm
wellicht wat overdreven. Doe mij dan toch maar less is more…
Enfin, nu snel over naar uw lijfblad. Onze vormgever Laurens
Schaap heeft opnieuw een fraai geheel gemaakt van de toegezonden
kopij. Als eerste is daar de aankondiging voor het 25-jarig
jubileumfeest op 12 en 13 mei 2018. Noteer die data alvast in
uw agenda! Clublid Albert Verheijen werd bereid gevonden
iets over zichzelf en zijn fraaie autocollectie te vertellen. Hakse
Straatsma leverde opnieuw een bijdrage, deze keer een bijzonder

8
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schaapontwerpers - full service digital agency

WIJ ONTWIKKELEN DIGITAL
EXPERIENCES DIE EEN GLIMLACH
OP JE GEZICHT TOVEREN!
www.schaapontwerpers.nl
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

COLOFON

OP DIT MOMENT VAN SCHRIJVEN IS SINDS APRIL DIT JAAR
M’N (BERNIE’S) CARRERA 3.0 NOG ONDER (GOEDE) HANDEN
BIJ PETER BROERSE.

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

a ruim 40 jaar trouwe dienst waren de
versnellingsbak, de schokdempers en het

uitlaatsysteem een keer aan revisie / vervanging toe.

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl

Zodoende hebben we dit jaar ook niet meegedaan
met onder meer die prachtige clubrit naar Italie. Maar
als alles meezit, kunnen we met die ‘Talbot-gele’
binnenkort weer genieten tijdens de rit naar Leipzig

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 213, 2690 AE ‘s-Gravezande
06 – 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl

en in het Thüringer Wald. Als een soort compensatie
van de gemiste clubuitjes hebben we deze zomer in
een heus backpackerbusje een rit van 3.800 km langs
de oostkust van Australië gemaakt. Samen met onze
zoon, die ons de laatste 3 weken van z’n backpack tijd
in dat deel van de wereld vergezelde, hebben we meer
dan genoten. Walvis spotten, Great Barrier Reef,
krokodillen van bijna 6 meter….tja zoveel gezien en

de Jaarvergadering en de Technische dag is de eerste rit de Paasrit,

over te vertellen, echter daarvoor is dit stukje ‘van de

welke in 2018 in de omgeving van Mijdrecht zal plaatsvinden.

EC’ ook weer niet bedoeld. Toch misschien één ding:

Begin mei volgend jaar waren we voornemens een buitenlandrit

mocht je ooit ‘in de buurt’ zijn, kijk dan even bij

naar Scandinavië te organiseren, waarvoor we in de zomer een

www.duttongarage.com.

voorinschrijving hadden uitgestuurd. Hieruit is gekomen dat er op

Laten we dus nu even kort terugblikken naar de

zich voldoende animo is voor deze reis, maar dat de timing voor

evenementen van afgelopen juni t/m september. Het

menigeen niet helemaal paste. Ook in combinatie met ons jubileum

door Dennis georganiseerde ‘rondje IJsselmeer’ was

op 12 en 13 mei, waar we rekenen op een hoge opkomst, is dit niet

met totaal 22 auto’s zeer geslaagd. Evenzo was er

ideaal. Dit heeft (helaas) geresulteerd in het doorschuiven van deze

met 40 deelnemers erg veel belangstelling voor de

reis naar 2019.

technische dag bij Turmgarage in Kleve. Daarover

Wel zullen we in 2018 het buitenland een aantal keer aandoen

schreef Ronald Bosma een leuk verslag in deze

waarbij de Moezelrit in mei de eerste is. De vorige editie hiervan

uitgave. Binnenkort vertrekken we met 31 deelnemers

was zeer geslaagd dus keren we terug naar dit (wijn)gebied. Ook

richting Leipzig voor een bezoek aan Porsche en

hebben we begin juli Le Mans Classic weer op de agenda. Voor

een rit door het Thüringer Wald. We hopen dat we

vele een evenement waar reikhalzend naar wordt uitgekeken.

in deze uitgave in ieder geval al wat foto’s kunnen

Ruim een week na terugkomst uit Le Mans zullen we vertrekken

tonen.

naar Oostenrijk om daar een bezoek te brengen aan de Enstall

In het weekend van 1 oktober kan er nog worden

Classics. We zullen hier niet zelf aan meedoen maar de sfeer

meegereden in een tourrit van Wheels in the

opsnuiven langs de route. Deze reis combineren we met een aantal

West. Voor de Herfstrit van Albert en Guy heeft

museumbezoeken in Duitsland. Na de zomer, in september, gaan

u inmiddels de uitnodiging ontvangen. Deze vind

we naar België en Luxemburg voor een rit door de Ardennen.

op 22 oktober plaats, dus in het volgend clubblad

In het najaar volgt de herfstrit en een technische dag. We hopen zo

meer hierover. Het jaar wordt afgesloten met een

een agenda te hebben samengesteld met voor ieder wat wils….

technische dag, waarvoor we momenteel wat
ideeën aan het uitwerken zijn. Zoals in het vorig
clubblad aangegeven treft u in dit clubblad ook de
kalender voor 2018 aan. Ook dit keer beginnen we
het jaar traditioneel met de nieuwjaarsreceptie en
de SWAP meeting in januari. Na de Cars & Coffee,

Bernie Westhoff en Dennis Gronert

REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff
0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl
ONTWERP
SchaapOntwerpers
030 - 276 91 67
www.schaapontwerpers.nl
DRUK
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76
joop@waddinxveen.multicopy.nl
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden € 70,00
Contributie voor aspirant-leden € 51,50
Na 1 augustus € 40,00
Inschrijfgeld eenmalig € 22,75
Begunstigers € 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl
De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland,
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders,
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen
op grond van de in dit clubmagazine gedane
mededelingen.

UITNODIGING
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HET PROGRAMMA VOOR DEZE DAG
12 MEI
11:30 Verzamelen op een locatie in Nederland
12:00 Vertrek voor de gezamenlijke tourrit
15.30 Aankomt in Kasteel Vaalsbroek in Vaals
17:00 Welkomstdrankje met Receptie
19.30 Diner met aansluitend een spetterende 		
feestavond

25 JAAR JUBILEUM
12 EN 13 MEI 2018

Volgend jaar bestaat onze club 25 jaar en dat willen we graag met jullie gaan vieren!
We hebben met Kasteel Vaalsbroek een geweldige locatie in Zuid-Limburg gevonden waar
het feest in het weekend van 12 en 13 mei 2018 zal worden gevierd. Natuurlijk staat de
klassieke Porsche 911/912 hierin centraal.
Op zaterdag rijden we vanaf een centraal startpunt in Nederland via een uitgezette route
naar Vaals waar iedereen kan genieten van het mooie landgoed, de omgeving,
de Porsches en uiteraard het lekkere eten en drinken.

13 MEI
09.00 - 11.00 Heerlijk ontbijt.

Deze feestavond wordt jullie volledig aangeboden
door onze club. Om maximaal van het feest te
kunnen genieten is het mogelijk in het luxe hotel bij
Kasteel Vaalsbroek te blijven slapen. De overnachting
is voor eigen rekening: €127,50 per 2 persoons
kamer.

Na het ontbijt kan je terug naar huis rijden of natuurlijk nog een

Graag willen we van jullie weten wie er op het feest

autorit maken door de mooie omgeving van het Drielandenpunt

komt en wie er een hotel kamer wil reserveren.

(Nederland, België en Duitsland).

Wij verzoeken jullie dan ook om vóór 15 oktober
2017 via ec@klassieke911912.nl aan te geven of:
- Je op het feest komt
- Je een introducee meeneemt
- Je deel wilt nemen aan de toer rit en vanuit welk
deel van Nederland je komt
- Je blijft slapen en een kamer wilt reserveren.
Wij als jubileumcommissie kijken er al naar uit en
zijn er van overtuigd dat een onvergetelijk weekend
zal worden.
Met hartelijke groeten,
Jan Broekhuizen, Johan Meijer, André Verboom,
Albert Vos en Patrick de Wit

EVEN VOORSTELLEN: ALBERT VERHEIJEN
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Factsheet
Naam: A.P.L.M. (Albert) Verheijen
Leeftijd: 59
Burgerlijke staat: partner Trees Kerkhof
Woonplaats: Rijswijk (Gld)
Werk: Vanaf 1974 werkzaam in de meubels,
ambachtelijke meubelen op maat en restauratie /
reparatie van antiek en gebruikt meubilair en klokken
etc. Vanaf 1977 voornamelijk (antiek) restauratie en de
laatste 25 jaar heb ik een eigen bedrijf: Albert VerheijenRestaurateur. Hoofdzakelijk restauratie en reparatie na
calamiteiten (schades).
Hobby’s: Auto’s, auto’s, auto’s en een beetje tennissen
en wandelen.
Porsche: Porsche 911E Targa 1969, Porsche 911 Carrera
3.2 cabriolet 1985, Volvo amazone B20 1969, BMW Z4
3.0i 2003 en voor mijn werk tenslotte een Iveco Daily
2008

een GS Break en een Visa Special, welke ook mijn 1e
nieuwe auto was. Omdat het gevoel van het rijden
met de oude Volvo Kattenrug steeds weer in mij op
kwam, kocht ik in 1982 mijn 1e oldtimer, een totaal
gerestaureerde Fiat 500R. Met deze auto heeft mijn
vrouw ruim 3 jaar dagelijks naar haar werk gereden.
De Fiat 500R werd verkocht en maakte plaats voor
een Renault 4CV van 1950 van de 1e eigenaar.
Intussen had ik, om de 2 jaar, mijn 3e nieuwe auto

EVEN VOORSTELLEN

ALBERT VERHEIJEN
Voor de zomervakantie werd ik door Marc Bezem, onze redacteur/ webmaster,
benaderd of ik een stukje in het clubblad wilde schrijven voor de rubriek Even
Voorstellen. Daar er voor de vakantie nog altijd van alles moet worden geregeld,
hebben ik Marc gevraagd of we het door konden schuiven tot na de vakantie.
Dat was (natuurlijk) geen probleem, dus………daar gaan we!

V

an kleins af aan had ik erg veel belangstelling voor alles

gekocht. Dat was een Volvo kattenrug van 1963,

waar een motor inzat. Al tijdens mijn lagere school tijd

voor mij toen een geweldige wagen waar je echt mee

scheurde ik op de Solex van mijn moeder rond. Rond mijn 13e

in de kijker reed!

jaar begon het rijden met crossbrommers en toen is eigenlijk ook

Na een half jaar kocht ik mijn 1e auto en dat was een

het sleutelen begonnen. Die brommers werden motoren en later

Citroen Diane van 600,00 gulden, waar ik erg veel

auto’s. Toen ik 1 dag mijn rijbewijs had gehaald, belde mijn broer

plezier mee heb beleeft. In de jaren daarna kwamen

op dat ik van hem wel een auto kon lenen tot ik er zelf een had

er nog meer Citroëns, oa. 2 keer een Diane, een LN,

gekocht, na de Citroen Visa een Ford Escort en een

13
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EVEN VOORSTELLEN: ALBERT VERHEIJEN

DEZE STOND IN EEN GARAGE OP VLOERBEDEKKING EN
AAN HET PLAFOND HING EEN TENNISBALLETJE. ALS
DE VOORRUIT TEGEN HET BALLETJE KWAM, STOND DE
VOLVO GOED BINNEN…..

EVEN VOORSTELLEN: ALBERT VERHEIJEN

en dat werd een MGB GT. Deze werd

gekocht. Ik kende die Porsche al verschillende jaren en wist dat

was een unieke ervaring, om met je eigen kinderen

na anderhalf jaar ook weer verkocht en

de auto technisch volledig gereviseerd was. En dan is het hek

en in je eigen auto’s daar langs de Moezel te rijden!

toen ben ik op zoek gegaan naar een

helemaal van de dam! Wat is dat toch mooi speelgoed, het geluid,

Super, ze willen er een traditie van maken……

Porsche.

het vermogen en het lekker open rijden is geweldig. Intussen was

Door de Volvo Amazone ben ik ook al weer bijna 30

Dat werd in 2001 een Porsche 912 cou-

ik ook lid geworden van onze mooie Klassieke Porsche 911 & 912

jaar lid, waarvan 12 jaar regio voorzitter geweest,

pe van 1969. En dan begint het, in het

club en heb inmiddels al aan vele mooie evenementen deel mogen

van de Klassieke Volvo Vereniging. Maar sinds de

begin erg wennen aan de lichte bestu-

nemen. Nu bijna 12 jaar verder, heb ik inmiddels ruim 55000 km

komst van de Porsches, ben ik daar niet meer zo ac-

ring en aan de rij eigenschappen, maar

probleemloos met de 911 Targa gereden en het is nog steeds een

tief mee bezig. Verder ben ik sinds 1997 lid van Old-

als je daar eenmaal aan gewend bent

feest om er in te rijden!!

timer Vereniging Goud van Oud, een klein gezellig

Opel Kadett S Sport. Omdat ik het rij-

gereden en daarna de Volvo volledig

heeft het Porsche virus je te pakken!!

Intussen nog in het bezit geweest van een originele Nederland-

clubje hier in de regio waarvan ik inmiddels 10 jaar

den van nieuwe auto’s toch wel duur

gerestaureerd, waarna ik er op een

Een Porsche is geen gewone auto, is

se Porsche 911 SC coupe van 1982 en van een in concours staat

voorzitter ben en aan mijn laatste bestuurstermijn

vond, besloot ik om als dagelijkse

internationaal concours waar 750

met geen andere auto te vergelijken en

verkerende VW Karmann Ghia Cabriolet van 1969. Deze 2 auto’s

bezig ben. Verder hoop ik nog heel lang lid te mogen

auto een oldtimer te gaan rijden. De

Volvo’s stonden, de 1e prijs kreeg voor

vraagt ook om een andere benadering

heb ik na ruim een jaar weer verkocht en daarvoor is vorig jaar een

zijn van onze mooie club, om samen deel te kunnen

Renault 4 CV werd verkocht en omdat

de mooiste en origineelste Volvo! Dat

van de bestuurder. Een Porsche is een

Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet van 1985 in de plaats gekomen.

nemen aan de altijd goed georganiseerde evenemen-

de 1e eigenaar overleed, kon ik in

was een mooie kroon op mijn werk

onderscheidend product!

Als je eenmaal open hebt gereden, dan wil je niets anders meer.

ten. Een dankwoordje voor ons bestuur, inclusief

1988, van zijn vrouw de Volvo Amazo-

wat ongeveer 1 jaar had geduurd! Deze

Na 4 jaren met heel veel plezier met

Ook een super geweldige auto, waar we al veel plezier mee hebben

alle actieve leden is hier zeker op zijn plaats. Het

ne uit 1969 kopen. Deze stond in een

Volvo Amazone heb ik nu bijna 30

de 912 te hebben gereden, ging mijn

gehad en inmiddels ook al weer 5000 km mee hebben gereden.

gaat tenslotte allemaal om vrijwilligerswerk en dat

garage op vloerbedekking en aan het

jaar in mijn bezit en behoort eigenlijk

voorkeur toch steeds meer uit naar

Dus inmiddels hebben we 3 open auto’s , de Targa, de Carrera

mag ook wel eens worden gezegd!!

plafond hing een tennisballetje. Als

tot de inboedel, de kinderen zijn er

een 6 cilinder, een Porsche 911. De

Cabriolet en de BMW Z4. Ik had mijn kinderen beloofd dat, als ik

de voorruit tegen het balletje kwam,

groot in geworden….

912 coupe werd verkocht (inmiddels

3 cabrio’s zou hebben, we samen een weekend in Duitsland rond

stond de Volvo Goed binnen…..

Na een paar jaar wilde ik graag een

met heel veel spijt) en in 2005 heb

de Moezel zouden gaan rijden. En belofte maakt schuld… Dus een

Daar heb ik eerst een half jaar mee

sportwagen als oldtimer erbij hebben

ik de Porsche 911E Targa van 1969

hotelletje geboekt en ieder in een auto op weg naar de Moezel. Dit

Met vriendelijke Klassieke Porsche groet,
Albert Verheijen.
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FABRIEKSBEZOEK
PORSCHE LEIPZIG
EN RIT THÜRINGER
WALD
DONDERDAG,14 SEPTEMBER

digst. Voor mij en Marian een tweede kennismaking. Wij waren vijf

Wij vertrokken om 12.45 uur op weg naar Radefeld,

jaar geleden ook geweest. Het eerste deel van het bezoek was een

omgeving Leipzig, naar het Ibishotel via de Autobahn.

“Taxifahrt” over het aanwezige circuit als medepassagier van een

En dat was het probleem. De ene na de andere Baus-

Porsche-fabrieks-”stuntcoureur” in een Panamera Turbo. De start

telle, soms wel 12 km lang. Regelmatig van drie naar

was fenomenaal, launchcontrol en dan wegspuiten! Je werd echt

twee banen en dat geeft eindeloze files. Om 18.15 uur

achterover gedrukt in de zetel. De man achter het stuur scheurde

arriveerden wij in het hotel. En de eerste woorden van
een aanwezig clublid (ik noem geen naam) was: “Wat
zijn jullie laat. Wij hebben al gegeten.” Nou, fijne
ontvangst na een hopeloze tocht over de Autobahn.
En wij waren lang niet de laatste deelnemers, die nog
moesten komen. Na van het buffet gegeten te hebben
(kwaliteit zo-zo, stond waarschijnlijk al de hele avond
te pruttelen) was het gezellig praten met de aanwezi-

EN DE EERSTE WOORDEN VAN EEN AANWEZIG
CLUBLID (IK NOEM GEEN NAAM) WAS: “WAT
ZIJN JULLIE LAAT. WIJ HEBBEN AL GEGETEN.”
NOU, FIJNE ONTVANGST NA EEN HOPELOZE
TOCHT OVER DE AUTOBAHN.

ge clubleden. Toch nog laat naar bed.

VRIJDAG, 15 SEPTEMBER

erop los, drifte in de bochten, soms volledig in de ankers (en dat zijn
heel goede) en af en toe de auto dwars omzetten, de bocht om. Dit

Wij werden om 12.00 uur bij Porsche verwacht, dus

al pratend tegen de passagiers terwijl hij af en toe opzij keek naar

niet om 10.00 uur zoals de organisatie had verwacht.

de bijrijder. Ik kan u verzekeren; het was een zeer spectaculaire

Maar goed, de ontvangst bij Porsche was alleraar-

ervaring. Vervolgens volgde er een uitstekende lunch. Hierna was

19
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ZONDAG, 17 SEPTEMBER

er nog tijd over om de expositie van de aanwezige

275 km door het Thüringer Wald. Prachtig gebied waar het heerlijk

de rit hebben wij nog een site seeing gedaan door de

Porsche auto’s, die in het ronde gebouw staan, te

sturen is. Wegen met vele bochten en behoorlijke steigingen in

stad Gotha maar dat viel ons toch wel tegen. Net zo-

bekijken. Daarna begonnen we aan het fabrieksbe-

een bosrijke omgeving. Soms kwamen we een wegafzetting tegen

als andere plaatsen in het voormalige Oost Duitsland,

strijders” en op weg naar huis. Deze keer NIET via de Autobahn.

zoek. Hier in Leipzig worden de Cayenne, Macan

en dan was het flink puzzelen hoe we verder moesten. Maar alles

is het vaak een troosteloze boel. ‘s Avonds weer lang

Marian had een prachtige route “uitgezet” via binnenwegen in

en de Panamera gebouwd. Alles wat hier gebouwd

werd toch weer op het juiste pad gebracht. Marian had de dikke

napraten dus het werd weer laat.

Thüringen en daarna door het Teutenburgerland. Om ca. 18.30 uur

wordt is al verkocht. Zeer interessant maar ik zal u

A.D.A.C-atlas van Duitsland meegenomen, waar zelfs de kleinste

arriveerden we weer thuis na 1421 km afgelegd te hebben in deze

niet vervelen met de details. U moet dit zelf gezien

weggetjes op staan. Dat was een goede hulp bij het vinden van de

vier dagen. En dit zonder enig haperingetje van onze 911. Dat is dus

juiste weg. We reden de rit met nog drie andere Porsches en dat

pas techniek van 44 jaar oud!

is toch wel spectaculair als je die Porsches (wij reden als laatste)

Met dank aan de fantastische organisatie door Bernie en Anke en

voor je door het landschap ziet. Maar na ca. 200 km gingen de drie

graag tot een volgende keer.

MARIAN HAD DE DIKKE A.D.A.CATLAS VAN DUITSLAND
MEEGENOMEN, WAAR ZELFS DE
KLEINSTE WEGGETJES OP STAAN.
DAT WAS EEN GOEDE HULP BIJ HET
VINDEN VAN DE JUISTE WEG.
hebben. Na afscheid genomen te hebben van de zeer
professionele begeleiding was het tijd om naar ons
volgende hotel in Gotha te rijden via de Autobahn.
Dit met slechts één file wegens een ongeluk. Ook in
dit hotel werd een buffet aangeboden, waarna er nog
tot laat nagepraat werd in de bar over ons bezoek aan
Porsche. Weer dus laat naar bed.

ZATERDAG, 16 SEPTEMBER

Na het ontbijt alles klaar gemaakt voor een rit van ±

Na het ontbijt hebben we afscheid genomen van onze “mede-

rechtstreeks naar het hotel want het werd ze te laat. Wij reden door
en hebben de hele route uitgereden. Later in het hotel hoorden wij
dat wij de enigen waren, die de rit helemaal uitgereden hadden. Na

Thed de Wilde
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ACHTERWIELOPHANGING EN
AANDRIJFASSEN

OVER DE ONTWIKKELING VAN DE ACHTERWIELOPHANGING EN DE
AANDRIJFASSEN VAN ONZE PORSCHES 911 EN 912.

ACHTERWIELOPHANGING

DE SCHRÄGLENKERACHSE

in eerste instantie uit van het oude beproefde recept. Dit is een

uitvoeringen te onderscheiden: de economische

traditionele Porsche pendelas constructie met een dwarsliggende

(goedkope) uitvoering en de uitvoering die erop

torsiestaaf. Een constructie die reeds bij de VW kever is toegepast

gericht is zo goed mogelijke rijeigenschappen te re-

en die wij later, steeds verder verfijnd, ook bij de 356 types tegenko-

aliseren. Bij de eerste uitvoering wordt de plaats van

men. De eerste prototypes van de 911 worden dan ook van een 356

de draaipunten van de wieldraagarmen zo gekozen

achterasconstructie voorzien. Er is ook nog gedacht aan een ach-

dat het scharnierpunt in de aandrijfas precies op

terwiel ophanging zoals die van de Porsche 718 uit 1958, maar deze

deze lijn ligt. Hierbij is dan maar één kruiskoppeling

blijkt te ingewikkeld en bovendien teveel ruimte in beslag te nemen.

in de aandrijfas nodig. Deze constructie wordt in de

Uiteindelijk kiest men voor een achterwielophanging die men al

jaren 60 en 70 bij een groot aantal kleine auto’s met

eens getest heeft. De nieuwe ophanging heeft gelijk de 356 een

de motor achterin toegepast. Een voorbeeld is de

dwarsliggende torsiestaaf en een platte stalen wieldraagarm, maar

achterasconstructie van de Fiat 850. Maar met deze

men verlaat het oude principe waarbij de aandrijfas deel uitmaakt

uitvoering worden de mogelijke voordelen van de

van de wielophanging, zoals bij de originele pendelas. De nieuwe

“Schräglenkerachse” niet benut.

Bij het ontwerp van de achterwiel ophanging voor de 911 gaat men

Bij deze asconstructie zijn in de praktijk tweetal

constructie, waarvoor een goede Nederlandse benaming moeilijk te
vinden is, wordt in goed Duits een “Schräglenkerachse” genoemd.

Schräglenkerache goedkope uitvoering

Achterwielophanging Porsche 356

Schräglenkerache hoeken draaipunten

Door een slimme keuze van de hoeken en kan
bijvoorbeeld een gewenste wielvlucht-(camber) en
toespoorverandering bij in- en uitveren gerealiseerd
worden. Hiermee kan o.a. de onderstuurneiging en
de neiging tot duiken bij het remmen worden beïnvloed. Bij deze uitvoering is een aandrijfas nodig met
een tweetal kruiskoppelingen en een mogelijkheid
om de afstandsverschillen die ontstaan tussen wiel
en differentieel bij het in- en uitveren op te vangen.
Achterwielophanging Porsche 911

Deze constructie is door BMW als eerste toegepast bij
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de BMW 700 in 1959 en daarna bij de 4 en 6 cilindermodellen. Deze constructie wordt, uitzonderlingen
daargelaten (bijv. NSU Ro80), toegepast bij auto’s met
achterwielaandrijving en is te vinden bij o.a. de VW
1600 en 411, de Peugeot 504 en Mercedes modellen in
de jaren 70. In de Jaren 80 van de vorige eeuw wordt
de constructie bij achterwiel aangedreven auto’s meer
en meer vervangen door nog betere en gecompliceerdere meerpunts wielophangingen.
Porsche lukt het voor de 911 de hoeken en zo te
kiezen dat de wielstand en spoorbreedte tijdens inen uitveren maar weinig verandert en de onderstuur
neiging wordt verminderd. Dit in tegenstelling tot de
eigenschappen bij de oude pendelas constructie.
De Nadella aandrijfas

Achterwiel ophanging met Löbro aandrijfas

Bij de introductie van de 911 wordt de auto uitgerust

De Nadella aandrijfassen hebben aan de wielzijde een standaard

In de loop van de jaren wordt de constructie van de Löbro aandrijf-

met Nadella aandrijfassen. Porsche heeft dan al

kruiskoppeling (met naald lagers). De versnellingsbak zijde heeft

assen een aantal malen gewijzigd, bijvoorbeeld om het overbrengen

ervaring met deze aandrijfassen opgedaan bij o.a. de

een scharnierende kruiskoppeling constructie waardoor een be-

van de steeds groter wordende motorvermogens mogelijk te maken

Porsche 904 en 906 racewagens. Na relatief korte tijd

perkte lengte verandering mogelijk is. Door de constructie treedt

en door de veranderingen van de spoorbreedte. Verschillen zijn

worden bij de Porsche 911/912 modellen de Nadella

er afhankelijk van de hoek waaronder de as werkt enige oneenpa-

er in het aantal bevestigingsbouten ( 4 of 6 stuks per koppeling ),

aandrijfassen vervangen door de Löbro aandrijfassen.

righeid op. Dit betekent dat de draaisnelheid niet constant is, dit

de diameter van de bevestigingsbouten (8 of 10 mm diameter) en

Porsche zegt er zelf over in de garage handleiding

in tegenstelling tot de zogenaamde homokinetische aandrijfassen,

de lengte van de aandrijfassen. Hierdoor kunnen de verschillende

(1967):

die ook wel CV (Constant Velocity) assen worden genoemd. In de

types aandrijfassen niet door elkaar worden gebruikt.

ped with NADELLA half shafts (spare part Nr.

treden vooral bij de kruiskoppeling aan de wielzijde smeerproble-

901.332.025.02) and with LOBRO half shafts (spare

men op bij de naaldlagers, waardoor deze de geest geven. Het ver-

part Nr. 901.332.026.10) on an alternating basis.”

vangen van de lagers (Nadella nummer CN1813) is mogelijk, maar

OVERZICHT TOEPASSING LÖBRO
AANDRIJFASSEN

lengte as mm

in de Nadella catalogus kan ik deze nu niet meer terugvinden. Door

bout diameter mm

DE NADELLA AANDRIJFASSEN

1965 - 1968		

901 332 026 11		

25		

6		

8

415

het aanbrengen van een smeernippel probeert men dit probleem

De Nadella aandrijfassen worden geleverd door de fir-

te voorkomen of bouwt men de assen om, bijvoorbeeld door Ford

ma Nadella uit Stuttgart. Deze firma is vooral bekend

kruisstukken (met smeernippel) toe te passen. Voor de uitvoeringen

door de naaldlagers die daar gefabriceerd worden.

met een sperdifferentieel blijven de Nadella assen tot de modelwisseling van 1968 in gebruik.

DE LÖBRO AANDRIJFASSEN

1969 - 1971		

901 332 033 01		

28		

4		

10		 487

De Löbro assen van de firma Löhr & Bromkamp uit Offenbach

1969 - 1975		

901 332 033 08		

28		

4		

10		 495

(tegenwoordig een onderdeel van GKN Driveline) zijn voorzien van

1975 - 1985		

923 332 033 02		

25		

6		

8		 495

twee koppelingen die constructief gezien een variant zijn op de

1985 - 1989		

911 332 024 15		

28		

6		

10		 492

Rzeppa koppeling die al in 1928 gepatenteerd is door de bij Ford

Turbo				

930 332 232 00		

28		

6		

10		 477

werkende ingenieur Alfred Hans Rzeppa. Het is een homokine-

Met dank aan Tom Butler / Pelicanparts Porsche 911 technical forum

tische koppeling dwz dat onafhankelijk van de hoek die de assen
onderling maken, de draaisnelheid van de ingaande en uitgaande as
steeds gelijk is (CV koppeling). Bij deze constructie lopen door een

TOT SLOT

De Löbro aandrijfassen hebben een aanzienlijk langere levensduur

kooi geleide kogels in geharde schuine gleuven tussen de binnenste

dan de Nadella assen. Een voorwaarde is wel dat de hoezen rond de

ster en het buitenste huis. De binnenste ster kan door een getande

koppelingen in goede conditie zijn zodat het vet er niet uitloopt en

constructie in lengte richting over de as heen en weer schuiven.

vuil niet binnendringt. Nu en eens een blik werpen op de aandrijf-

Door deze constructie wordt de lengte verandering van de aandrijfas

assen kan dus geen kwaad.

opgelost. De constructie van de bevestiging van de aandrijfas aan de
Achterwiel constructie met Nadella aandrijfas

Löbro homokinetische koppeling

aantal bouten

praktijk blijkt dat de levensduur van de Nadella assen beperkt is. Er

aantal vertandingen

“Vehicle types 911, 911S, and 912 are being equip-

Porsche nr gehele as

AANDRIJFASSEN

jaar
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wielnaaf wordt aangepast aan de Löbro aandrijfassen.

Hakse Straatsma

Een vijftal verschillende Löbro aandrijfassen
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WE REDEN DEZE TWEE DAGEN EEN PRACHTIGE RIT WAAR WE
SCHAAMTELOOS CHAUVINISTISCH KONDEN GENIETEN VAN DIT
SCHITTEREND STUK GESCHIEDENIS VAN ONS LAND.

W

e kwamen achtereenvolgens door plaatsjes

cept van zijn plan voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop deze

als Uitdam, Marken, Monnickendam, Vo-

binnenzee uiteindelijk door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten.

lendam, Edam, de Gouwzee en Markermeer, Hoorn,

Op zaterdagmorgen was het rond 10:00 uur ‘s ochtends verzamelen

de West-Friese Omringdijk, Enkhuizen, Medemblik,

geblazen bij het Porsche Centrum Amsterdam. Daar wachtte de

de Afsluitdijk, Makkum, Workum, Hindeloopen,

deelnemers een allerhartelijkst ontvangst door Esther van der Valk

Stavoren, Lemmer, Urk en de Noordoost- en Flevo-

en Ron Loenen. Na de koffie, thee en allerlei lekkernijen deed Ron

polders om uiteindelijk de rit in het Naarder bos af te

een welkomstwoord namens PCA en gaf rit organisator Dennis

sluiten.

Gronert uitleg over de route van die dag. Na uitreiking van de road-

Door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee ont-

books vertrokken de deelnemers noordwaarts om Amsterdam heen

stond het IJsselmeer. Het meer werd genoemd naar

om vervolgens langs de westkust van het IJsselmeer vlak na de Af-

de rivier de IJssel, die erin uitmondt. De Afsluitdijk

sluitdijk het prachtig gelegen Beach Hotel de Vigilantehotel in Mak-

- feitelijk een dam - werd voltooid op 28 mei 1932 en

kum op te zoeken voor het gezamenlijk diner en de overnachting.

DE VISIONAIRE LELY ONTWIERP AL
IN 1891 EEN EERSTE CONCEPT VAN
ZIJN PLAN VOOR DE AFSLUITING
VAN DE ZUIDERZEE, WAAROP DEZE
BINNENZEE UITEINDELIJK DOOR
DE AFSLUITDIJK DEFINITIEF WERD
AFGESLOTEN.
gold in die tijd als een waterbouwkundig huzarenstuk, uitgevoerd onder leiding van Cornelis Lely. Deze
Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister,
gouverneur en politicus was de bedenker van de Zuiderzeewerken, waarvan de Afsluitdijk deel uitmaakte.
De visionaire Lely ontwierp al in 1891 een eerste con-
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EVENEMENTENKALENDER 2017
CLUB EVENEMENTEN
Tourrit Wheels in the West (incl. C&C)

1 oktober

Hazerswoude

Technische dag

Herfstrit

EXTERN EVENEMENT
Porsche Collectors Day

22 oktober

Nederland / België

18 november

Nader te bepalen

28 oktober

Anger (Duitsland)

EVENEMENTENKALENDER 2018
CLUB EVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie

14 januari

Ntb.

C&C

februari

Ntb.

april

Ntb.

12 en 13 mei

Vaals

juni

Ntb.

18 t/m 22 juli

Oostenrijk

oktober

Ntb.

januari

Ntb.

11 maart

Ntb.

2 april

Omgeving Mijdrecht

25 t/m 27 mei

Eiffel (Duitsland)

6 t/m 8 juli

Le Mans (Frankrijk)

september

België / Luxemburg

november

Ntb.

Ntb.

Ntb.

Interclassic

januari

MECC-Maastricht

HACC (Oldtimerdag)

26 mei

Culemborg

september

Circuit Zandvoort

SWAP meeting met 356 Club
Jaarvergadering
Technische dag
Paasrit

25 jarig Clubjubileum
Moezelrit
C&C

Le Mans Classic
de Noordoost polder en Flevoland naar de eindbestemming,

ER WAS NA AANKOMST NOG RUIM
VOLDOENDE TIJD VOOR EEN DUIK IN
HET IJSSELMEER, EEN ZONNIG TERRASJE
OF EEN WANDELING LANGS HET
STRAND.

het pal aan het Naardermeer gelegen Naarderbos Restaurant. Daar werd onder het genot van een drankje en een
hapje nog wat nagepraat en afscheid van elkaar genomen
om aan het einde van de middag weer huiswaarts te keren.
Dankzij de prachtige door Dennis uitgezette route, de perfecte organisatie, het schitterend gelegen hotel en niet in de
laatste plaats het magnifieke weer, kunnen de deelnemers
terugkijken op een fantastische tocht.

Er was na aankomst nog ruim voldoende tijd voor een duik
in het IJsselmeer, een zonnig terrasje of een wandeling langs

Marc Bezem

het strand. De volgende morgen vertrok het gezelschap na

redacteur - webmaster

het ontbijt op eigen gelegenheid voor het tweede deel van de
tocht, langs de oostkust van het IJsselmeer door Friesland,

Enstall Classics
Ardennenrit
Herfstrit

Technische dag

Technische clubmeeting / inspectie

EXTERNE EVENEMENTEN
Techno Classica

Oldtimer Grand Prix
Historic Grand Prix

21 t/m 25 maart

Essen (Duitsland)

augustus

Nürburgring (Duitsland)

HISTORIC GRAND PRIX ZANDVOORT
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HISTORIC GRANDPRIX ZANDVOORT

Bij de Historic Grand Prix Zandvoort hoef je niet per se te winnen,
het gaat op het circuit vooral om de beleving. En die beleving was
er dankzij Porsche Historic Motorsport in overvloed. Porsches en
Zandvoort horen bij elkaar en zo is Porsche al een aantal jaren
partner van de Historic Grand Prix. Bij maar weinig merken is de
autosport zo diep in het DNA geworteld als bij Porsche. Zo behaal-

Tienduizenden autosportliefhebbers van jong tot oud kwamen in het
eerste weekend van september naar de zesde editie van de Historic
Grand Prix Zandvoort en beleefden de autosporthistorie op grootse
wijze. Onder het motto ‘The boys are back in town’ was Porsche
traditioneel weer groots aanwezig met een aantal spectaculaire
fabrieksracers. Ook het Porsche Classic dorp in de paddock was weer
een pleisterplaats voor autoliefhebbers. Helaas had het evenement
dit jaar en zwart randje. Afgelopen week overleed de Franse coureur
David Ferrer na een zware crash met zijn historische March op de
zaterdag van de Historic Grand Prix.

de het merk eerder dit jaar opnieuw de algehele overwinning tijdens
de 24 Uur van Le Mans en kan Porsche bogen op meer dan 30.000
racezeges wereldwijd. Vanuit de fabriekscollectie in Stuttgart was er
weer een fraaie selectie naar Zandvoort afgevaardigd. Het publiek
kon op Zandvoort genieten van een 917K, een 908/3, een 936/81,
een 911 RSR en een RS Spyder. Op elk van de drie dagen reden de
auto’s demonstratieronden op het Zandvoortse asfalt, in de kundige
handen van Jan Lammers, Gijs van Lennep, Jürgen Barth, Harm
Lagaaij en Paul van Splunteren.

RACEN

De legendarische Porsche 908/3 Spyder uit 1970 bracht het publiek
in Zandvoort in vervoering. Tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van
Lennep spaarde z’n 545 kilo lichte vedergewicht niet en gaf de 350
pk sterke achtcilinder boxermotor de sporen. Datzelfde gold voor de
iconische 917 met chassisnummer 015/035. Jan Lammers gebruikte
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“Yes that was my car”
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Nieuwe leden
815.17

KOSTIAAN VAN DE PIJPEKAMP 			

816.17

BEN RIETDIJK

817.17

HENK VAN DER BERG

818.17

BERT SMEITINK 		

Aspirant leden
A131.17 HENK VAN DE KOLK
A131.18 JOOST NAUTA 		

die auto met zijn 630 pk alsof hij in training was voor Le
Mans. Jürgen Barth, het brein achter de racesuccessen van

PLEISTERPLAATS

De historische racers waren tijdens de pauzemomenten

Porsche in de jaren zeventig en tachtig, bestuurde de 936/77

voor iedereen te bekijken in het vrij toegankelijke Porsche

Spyder waarvoor hij gemaakt is: racen. Barth reed in 1977

Classic Dorp in de paddock van Circuit Park Zandvoort. De

een soortgelijke auto en behaalde er toen de vierde overall

racesfeer en de bedrijvigheid met in- en uitrijdende auto’s

overwinning voor Porsche op Le Mans mee. De Duitser reed

trok duizenden bezoekers naar de pleisterplaats van Porsche

nog even scherp als vroeger. “Racen is net als fietsen. Je

liefhebbers. Naast de auto’s uit de collectie van de fabriek

verleert het nooit.”

in Stuttgart waren traditioneel ook de Nederlandse Porsche

Paul van Splunteren van Pon Luxury Cars reed de meest

Centra van de partij. In het dorp vonden signeersessies

recente van de ‘boys’: de indrukwekkende RS Spyder uit

plaats met de Porsche cracks die de museumauto’s bestuur-

2006. Het gehuil van de 3,4-liter, 480 pk sterke V8-motor

den tijdens de demosessies. Een andere publiekstrekker was

van de gele LMP2-auto trok de toeschouwers uit de stoelen.

de Porsche Parking, waar genodigden hun Porsche konden

Oud Porsche designer Harm Lagaaij nam het stuur van de

parkeren op volgorde van model en Baureihe.

911 2.8 RSR uit 1973 ter hand. Ogenschijnlijk lijkt de RSR op
een ‘gewone’ 911 die wat is uitgebouwd en is voorzien van

Bron: PON Porsche Nederland

een voor- en achterspoiler, maar schijn bedriegt. Deze auto

Fotocredits: Pim Hendrikse

reed in zijn jaren de concurrentie op het circuit het snot voor
de ogen. Ervaringen die met deze ultiem snelle oer 911 zijn
opgedaan, zijn terug te vinden in de Porsches van nu. “Dit
is Porsche rijden zoals Porsche dat al sinds 1948 bedoelt,”
aldus Lagaaij.

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993
Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

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

mogelijk te krijgen. Maar wat 1200 manuren kunnen doen van iemand met veel verstand van zaken, is indrukwekkend. Andreas vertelt ongeveer 3
van deze totaalrestauraties (parallel) op jaarbasis
te kunnen afronden. Daarnaast uiteraard nog
diverse deelrestauraties. Omdat er altijd wachttijden zitten aan elke project, wordt er aan meerdere
projecten tegelijk gewerkt. Monteur Frank Hamacher helpt Andreas en doet daarnaast veel van het
reguliere onderhoud van klanten.
Sebastian Giannone, opgeleid als werktuigbouw-

OMDAT ER ALTIJD WACHTTIJDEN
ZITTEN AAN ELKE PROJECT, WORDT
ER AAN MEERDERE PROJECTEN
TEGELIJK GEWERKT.

BEZOEK
TURMGARAGE
KLEVE (DUITSLAND)
Voor de technische bijeenkomst trokken we dit keer de grens over,
naar het plaatsje Kleef (Kleve). Het ligt op een flinke bult in het
landschap, geen wonder dus dat hier in de tijd van koene ridders en
jonkvrouwen een kasteel werd gebouwd.

De markante toren ervan staat in het logo van de Turmgarage

kundige, en als zoon van 1 van de monteurs al

Kleve. Het bedrijf bestaat al sinds 1991. Ooit begonnen vanuit

vanaf jong in de zaak, houdt zich voornamelijk

een passie voor klassieke motorfietsen is men later overgestapt

bezig met motoren- en versnellingsbak revisie.

naar auto’s. Na een jaar of 10 met voornamelijk Alfa Romeo,

Zijn filosofie is dat je niet altijd alles compleet

besloot men over te stappen naar Porsche. Hoewel het team re-

moet willen vernieuwen en reviseren, als het op

delijk klein is gebleven (8 tot 10 personen) is de zaak behoorlijk

een éénvoudige manier óók lukt om de auto weer

gegroeid in volume, getuige de diverse bijgebouwen, waarover

op de weg te krijgen. Tegelijk vindt hij het wel

straks meer.

verstandig goed na te denken, dat als je éénmaal

Andreas Schultz, eigenaar en oprichter, gaf een heldere be-

van alles los hebt liggen je natuurlijk wel die

schrijving van het bedrijf. Zelf houdt hij zich grotendeels bezig

zaken meepakt om een volgende reparatie weer

met de “bolt and nut” restauratie van vroege 911 en 912 model-

zo lang mogelijk uit te stellen. Voordat Sebastian

len. Zo toont hij een rode 911 uit 1965 van een Finse klant. De

bij de Turmgarage begon, heeft hij ook een tijdje

auto staat er optisch bijna klaar bij, en Andreas verteld dat het
een hele uitdaging was omdat de auto eigenlijk een gatenkaas
was. En in 1965 gebruikte men diverse onderdelen door elkaar,
dus ook het uitzoekwerk was enorm om de auto zo authentiek
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BOEKBESPREKING

Verkri
jgbaar
bij Au
toN
carboo et
ks
voor
€ 41,95
BOEKBESPREKING

voor een Belgisch Porsche Classic Racing team

originele miles op de teller, worden we langs diverse dependan-

gesleuteld. Zo was hij betrokken bij een Le Mans

ces geleid in oude industriële hallen vol met F en G model 911

Erich Strenger and
Porsche

Classic overwinning, naar eigen zeggen overigens

en 912jes. Veel wordt in de US aangekocht via tussenpersonen.

‘Corporate Design’ respectievelijk

eerst een overzicht van het geweldige

omdat de coureur niet snel genoeg was om net

Soms wordt ook geboden op een 356, een 914 of een Karmann

‘Corporate Identity’. Deze termen

oeuvre van Erich Strenger. Mats Ku-

als de meeste tegenstanders zijn banden aan gort

Ghia, naast nog wat andere toevalstreffers zoals een 928S maar

waren nog geen gemeengoed toen

biak, zelf een communicatie ontwerper

te rijden bij de grote hitte van die dag. Kortom,

ook 1 van de eerste Toyota LandCruiser diesels. Wie op zoek

Erich Strenger zijn eerste graphics voor

en een Porsche fan, heeft zich tot in

je kunt ook voor wat meer power en tuning aan

is naar een specifiek model of kleur 911 heeft grote kans van

Porsche vervaardigde. Het was begin

detail in dit oeuvre verdiept. Het boek

je klassieker goed terecht bij de Turmgarage. Se-

slagen bij de Turmgarage. Maar dan moet je er wel even langs-

jaren vijftig en het nog prille Porsche

geeft inzicht in alle relevante werk-

gaan, want alles online zetten, daar wil Andreas zijn tijd niet in

moest zich nog helemaal bewijzen

zaamheden die Erich Strenger voor

stoppen. Hoewel Andreas duidelijk laat merken geen onderde-

in de wereld van snelle sportwagens.

Porsche deed. Kubiak is niet alleen

lenshop te willen zijn verkoopt hij ze wel degelijk, beschikt men

Erich Strenger, de gepassioneerde

geïnteresseerd in Strenger’s werk,

over een indrukwerkende hoeveelheid onderdelen zoals Fuchs

Porschebezitter en grafisch ontwerper,

maar ook in zijn biografie. Werk en

velgen, stoelen, spoilers en motoronderdelen. Ook Frau Tina

hielp Porsche daarbij.

privéleven bleken zeer nauw in elkaar

Schultz werkt in de zaak. Winkel, telefoon, het organiseren van

Zijn moderne ontwerpen werden voor

verweven.

evenementen, en vandaag als gastvrouw met koffie, thee en

het eerst gepubliceerd in het Porsche

Terugblik op vier decennia Porsche

broodjes Frankfurter, die na afloop van de rondleiding gretig

huisblad “Christophorus”. De eerste

graphics:

aftrek vinden.

advertenties, brochures, kortom: bijna

- Ontwikkeling van de typografie

alles waarmee Porsche zich voorstelde

- Motorsport in de reclame
- Corporate designs van Porsche

WIE OP ZOEK IS NAAR EEN SPECIFIEK
MODEL OF KLEUR 911 HEEFT
GROTE KANS VAN SLAGEN BIJ DE
TURMGARAGE.
bastian staat in zijn motorshop naast de bekleder
van het bedrijf, Jörg Steffens. Dat lijkt raar (vuile
motoren en stoffeerder in 1 ruimte), maar And-

Der Turmgarage:

aan het geïnteresseerde publiek. Zijn

reas legt uit dat het veel gezelliger is, en ook een

http://www.turmgarage-gmbh.de, slechts een half uurtje over

ontwerpen hebben enorm bijgedragen

extra reden om zijn revisiehoekje brandschoon

de grens bij Arnhem/Nijmegen.

aan de definitie van Porsche’s kern-

Auteur(s)

Mats KUBIAK

waarden als sportiviteit, efficiëntie en

Taal

Engels

en geordend te houden. Nadat we een blik in de
showroom hebben geworpen, waar overigens een

moderniteit, evenals de onvoorwaar-

Binding

Gebonden, zonder stofomslag

SC staat precies zoals ze bijna 40 jaar daarvoor uit

Ronald Bosma

delijke erkenning van de producten

Pagina’s

186

Stuttgart de fabriek verliet, met nog geen 9000 (!)

van het bedrijf. Dit boek toont voor het

Afmetingen 192 x 256 x 24 mm
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FEHAC NIEUWS

11 TOT 14 JANUARI 2018
FEHAC ONDERSTEUNT
25-JARIG JUBILEUM
INTERCLASSICS MAASTRICHT

Op die manier kunt u laten zien hoe duurzaam het behouden van

leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban

het erfgoed is, en daarmee de presentatie van de FEHAC Academy

van meer dan 60.000 clubleden.

ondersteunen. FEHAC-ledenclubs kunnen hun leden binnenkort
een aanzienlijke korting op de entree voor dit unieke event in

Van 11 tot en met 14 januari 2018 zal Maastricht in

het zuiden des lands bieden. Kijk voor meer informatie op www.

het teken staan van de 25ste editie van InterClassics

interclassicsmaastricht.nl.

Maastricht. De jubileum editie van de oldtimer beurs,
die inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest
vooraanstaande oldtimer beurzen van Europa, zal

FEHAC NIEUWS

ROTTERDAM OPNIEUW VERBODEN
VOOR OLDTIMERS

OVERHEIDSMAATREGELEN
ZONDER RESULTAAT

GESPREKSPARTNER OVERHEID EN
KENNISBANK REGELGEVING

De FEHAC wordt erkend door de overheid als dé gesprekspartner
op gebied van alle klassieke voertuigen. Op initiatief van de
FEHAC is mobiel erfgoed opgenomen in de nieuwe Erfgoedwet

De overheid heeft ons onder Rutte II met

2016, waardoor onze klassieke voertuigen een beschermde status

belastingmaatregelen geconfronteerd die ons

hebben verkregen. De FEHAC is en blijft actief deze bescherming

sterk hebben getroffen, maar die uiteindelijk niets

zeker te stellen. De FEHAC is ook deelnemer in de nieuwe

opleveren. Het willekeurig verbieden van klassiekers

Mobiliteitsalliantie die opgericht is om de mobiliteit in ons land

Bezitters van oldtimers die op benzine rijden, mogen het centrum

in milieuzones doet ons zeer en levert geen enkele

te blijven waarborgen. Daarin wordt al erkend dat wij een speciale

25 jaar. Aan de hand van de 18 thema’s, die door de

van Rotterdam toch niet meer in. Benzine- en LPG-auto’s gebouwd

aantoonbare milieuwinst op. Het wordt alleen maar

status hebben: wij zijn er niet voor de dagelijkse mobiliteit, wij

jaren heen gevoerd zijn, zal een unieke collectie van

vóór 1 juli 1992 vallen voortaan weer onder de beperkingen van de

erger als de gemeenten na 1-1-2018 met de nieuwe

staan niet met onze oldtimers in de file.

18 topstukken gepresenteerd worden. De mooiste en

milieuzone in de binnenstad. Dat heeft wethouder Pex Langenberg

Omgevingswet zelf hun normen mogen bepalen voor

De FEHAC is de kennisbank over regelgeving van alle historische

meest exclusieve classic cars zullen tentoongesteld

(D66, Mobiliteit) donderdag bepaald in een nieuw verkeersbesluit.

luchtkwaliteit.

voertuigen: auto’s, motoren, scooters, bromfietsen, vrachtwagens

worden. Uiteraard wordt er ook een breed podium

De stap van de gemeente is een reactie op een besluit van

Was vroeger roest de grootste bedreiging van onze

en bussen. Maar ook voor caravans, landbouwtrekkers en

geboden aan alles gerelateerd aan classic cars, van

de Rotterdamse rechtbank in juni. Die bepaalde toen dat

geliefde voertuigen, nu is dat de overheid.

stoomwalsen.

onderdelen tot automobilia.

oldtimerbezitters de milieuzone weer mochten inrijden, omdat de

WAT BRENGT DE TOEKOMST

STEUN ONS, DOE OOK MEE EN
WORD OOK LID

synoniem staan voor de highlights van de afgelopen

GESCHIEDENIS

In 1994 is het Oldtimerclub Gronsveld die de eerste
editie van InterClassics organiseerde in één van de
hallen van MECC Maastricht. Sinds 1996 wordt de

gemeente te weinig rekening had gehouden met hun belangen.
Bovendien waren er volgens de rechtbank zo weinig oldtimers, dat ze
amper invloed hebben op de totale uitstoot.

OLDTIMERCLUB

Kunt u straks nog rijden met uw oldtimer? Is er nog
plaats voor mobiel erfgoed in de zelfsturende-auto-

De FEHAC is een vrijwilligersorganisatie die ook uw steun hard

omgeving? Fossiel aangedreven voertuigen zijn straks

nodig heeft, niet alleen financieel maar ook op gebied van kennis

uit de gratie en wat blijft er zo over aan oldtimers over

en (bestuurlijke) ondersteuning. Al onze bestuursleden en vele

Een bezwaar van de oldtimerclub Stichting Rotterdamse Klassiekers

pakweg 25 jaar? Blijft er wel geschikte brandstof voor

vrijwilligers zijn afkomstig uit de clubs en hebben zelf oldtimers,

als InterClassics heeft de beurs door de jaren heen

was de aanleiding voor de rechtszaak die leidde tot de tijdelijke

onze oldtimers beschikbaar? Blijven onze voertuigen

praktijkmensen dus. De contributie is € 2,50 per lid van uw club

een aantal naamswijzigingen ondervonden. Zo

opheffing van het oldtimerverbod. “Anderhalf jaar geleden hebben

ook interessant voor jongeren? Als de overheid niet

per jaar. Op onze website kunt u al onze activiteiten vinden; bij

werd de naam in 2003 veranderd in ‘InterClassics

we al voorspeld dat de rechter dit ging zeggen. Gewoon op grond van

door de FEHAC telkens weer op andere gedachten

ANBI vindt u wat wij bereikt hebben, onze strategie, ons laatste

& TopMobiel’ en vanwege de uitbreiding van de

gegevens van de gemeente zelf”, zei stichtingslid Sander Jongerius

gebracht was, dan zou schorsen afgeschaft zijn, kon

jaarverslag, onze statuten en de aanmeldingsprocedure om

beurs naar de zuiderburen, InterClassics Brussels,

toen. In het nieuwe verkeersbesluit maakt de gemeente beter

je niet meer kiezen of je dan weer met- dan weer

lid te kunnen worden. U bent zeer welkom! Wij zijn natuurlijk

werd in 2015 de naam omgedoopt tot ‘InterClassics

duidelijk waarom zij van mening is dat oude benzineauto’s uit het

zonder zijspan wilt rijden, zou een gehomologeerde

graag bereid een nadere toelichting te geven in een bestuurs-

Maastricht’.

centrum moeten verdwijnen. Zo hoopt Rotterdam te voorkomen

uitlaat een permanente eis zijn en was olielekkage

of ledenvergadering. De belangen van uw leden worden beter

dat de rechter opnieuw dwars gaat liggen. “Het weren van oude

een APK-afkeurpunt, net zoals de afwezigheid van

beschermd als ook u met ons mee doet.

beurs georganiseerd door MECC Maastricht. Geboren

JUBILEUMEDITIE

benzineauto’s is essentieel om de uitstoot van stikstofoxiden in de

een blauw grootlichtverklikkerlampje. Zo zijn er tal

De afgelopen kwart eeuw heeft de beurs in totaal maar

stad blijvend en verder terug te dringen”, zegt wethouder Langenberg.

van voorbeelden waar de overheid alle voertuigen over

Met klassieke groet,

liefst 400.000 bezoekers mogen ontvangen. De groei

De Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft aangekondigd opnieuw

één kam scheert en klassieke voertuigen niet ontziet.

Bestuur Federatie Historische

van de bezoekersaantallen, van enkele duizenden

bij de rechter bezwaar te gaan maken, meldt RTV Rijnmond. De

Uw club alleen kan niet op al deze ontwikkelingen

Automobiel- en Motorfietsclubs FEHAC

bezoekers tijdens de eerste editie in 1994 tot en met de

milieuzone in het centrum van Rotterdam is sinds 1 januari 2016 van

reageren: dat moeten we samen als historische

verwachting van 30.000 bezoekers voor de komende

kracht. Naast oude benzineauto’s mogen ook diesels van vóór 2001

voertuigclubs doen voor onze achterban van de

contactpersoon:

editie, vormt een solide basis voor de toekomst.

niet meer in de binnenstad komen. Dat verbod blijft wel overeind.

individuele oldtimerbezitters.

Joost van Noorden,

FEHAC is ook dit jaar weer gevraagd de regie te

Volgens de gemeente is sinds de milieuzone er is, de uitstoot

voeren over de Clubhal. In de Clubhal, het middelpunt

van roet verminderd met 29 procent. Stikstofdioxoden zouden 12

van Interclassics 2018 en voorzien van een eigen

procent minder zijn uitgestoten. Het aantal oude diesels dat door het

ontmoetingscentrum, zullen bij FEHAC aangesloten

stadscentrum rondrijdt, is bijna gehalveerd.

clubs hun mobiel erfgoed tentoonstellen. Daarnaast
verzorgt de FEHAC Academy informatie en discussie
over techniek en politiek rond klassieke voertuigen.
In deze editie zal FEHAC Academy veel aandacht
besteden aan de actuele thema’s duurzaamheid

DAAROM BLIJFT EEN FEDERATIE VAN
ALLE HISTORISCHE VOERTUIGCLUBS
HARD NODIG
De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en

en milieuzones. Wanneer uw club wil deelnemen

blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Al sinds 1976

aan dit evenement en een stand wil inrichten in de

behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke

clubhal, dan zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

voertuigen. Onze vereniging is gestaag gegroeid naar nu ruim 235

operationeel-secretaris@fehac.nl

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

INTERNATIONAL PORSCHE COLLECTORS DAY

INTERNATIONAL PORSCHE COLLECTORS DAY 2017
-PORSCHE MODELCAR & MEMORABILIA SWAPMEET-

Programm 10.00 – 16.00 Uhr:
•
• Porsche Sammler-Tauschbörse
• Weltweite Premiere und Präsentation: Porsche 356 Spezialsigniert.
• Große Ausstellung von Porsche Classic Ikonen und
Fahrzeugen in 1:1 von Hans-Peter Porsche
• Museum Tour - Führung durch die historische
Blechspielzeugsammlung und die Modelleisenbahnanlage
• Museum Shop mit viele attraktiven Porsche Sammlerartikeln
und Angeboten
• Durchgehendes Catering im Restaurant

Program 10.00 am – 16.00 pm:

tober der “6. International Porsche Collectors Day” im HansPeter Porsche TraumWerk in Anger (zwischen München und
Salzburg an der A8) statt. Die weltgrößte Börse und Ausstellung von Porsche Modellautos im Maßstab 1:1 bis 1:220
und Porsche Automobilia: Bücher, Poster, Prospekte, Pins,
Art, Design, Gadgets, Zubehöre, Werbeartikel, Zeitschriften,
Kalender, Telefonkarten und Souvenirs öffnet, nach vielen
Jahren wieder in Deutschland für einen Tag die Türen!
First time in history on the 28th of October 2017 the 6th
international Porsche Collectors Day will take place at
the brandnew location of the famous Hans-Peter Porsche
TraumWerk Museum area (Zum Traumwerk 1) in Anger, Bavaria, Germany (near Munich and Salzburg). The Porsche
Collectors Day is world biggest indoor Porsche swapmeet
and exhibition and includes Porsche modelcars in scales
1:1 to 1:220 and Porsche memorabilia (books, posters, ma-

gazines, brochures, art, design, gadgets, accessoires, advertisement articles, telephone cards, stamps, pins etc.).
Many international visitors and vendors will attending the
international Porsche Collectors Day. You can meet other
newest releases.
Das Hans-Peter Porsche TraumWerk wird am diesem Tag
für Porsche Sammler & Fans noch schöner und attraktiver
sehr viele Sammler und Aussteller aus Europa und Übersee
erwartet. Viele Besucher und verschiedene Anbieter
begehen ihre jeweiligen Jahrestreffen während des Porsche
Collectors Day. Sehen, Reden, Kaufen, Verkaufen und
Austauschen steht hier im Vordergrund, weil man dort im
richtigen Ambiente auf Gleichgesinnte trifft. Combi-Ticket
Porsche Collectors Day und Hans-Peter Porsche Traumwerk
Museum): Euro € 14,-

www.porsche-model-club-europe.nl | info@koop-co.nl | Tel. 0031-521-345244 (Netherlands)

• Grand opening and meet & greet by and with Mr. Hans-Peter
Porsche
• Big Porsche Swapmeet (modelcars and memorabilia)
• Exhibition of Porsche Cars in 1:1 from the private collection of
Mr. Hans-Peter Porsche
•
gadgets are on sale during the Porsche Collectors day in the
Museum Shop
• Museum Guided tour (Rare Tinplate toys, Cars and the world
and night simulation)
• Catering in the Museum restaurant during the Porsche
Collectors Day
• Hans-Peter Porsche will launch a special and personalize
Porsche modelcar Set of two early 356’s (Speedster Hardtop
and Coupe 1957) in a special giftbox in a limited, signed and
numbered edition of 356 pieces made by Spark Models in
scale 1:43.
Der 6. Int. Porsche Collectors Day 2017 ist am Samstag, dem 28.
Oktober 2017 von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Ort: Hans-Peter Porsche TraumWerk, Zum Traumwerk 1, 83454
Anger (Deutschland/Oberbayern)

Weitere zusätzliche Auskünfte in Sachen Porsche Collectors
Day für Interessenten und Teilnehmer (Tischreservierungen)
erteilt das Generalsekretariat des Porsche Model Clubs
Europe, Adresse: PO Box 2, 7800 AA Emmen, Niederlande, Tel.
+31-521-345244, Email: info@koop-co.nl
www.porsche-model-club-europe.nl (Info Porsche Collectors
Day und Tischreservierungen / Aussteller- Teilnahmeformulare/Application form for participants)
www.hanspeterporsche.com (info zum Museum, Adressen,
Fahrplan/Roadmap usw.)
Reservierungen und Bestellungen: 356 Modellauto-Satz von
Spark Models (Porsche 356 A Speedster Hardtop & Porsche 356
von 356 Exemplaren von Herrn Hans-Peter Porsche signiert
und Auslieferung am 28.10.17 in Anger während des Porsche
Collectors Day 2017.
Hotelreservierungen Anger/Bad Reichenhall; www.anger.de,
www.booking.com, www.trivago.de oder www.bad-reichenhall.
com
Nearest International Airport: Munich/München and for
PMC members and Overseas/European visitors are invite for
the special Pre Porsche Collectors Diner on 27th of October
2017 in Bad-Reichenhall. Please send us a mail for your
presence.
The 6 international Porsche Collectors Day 2017 takes place
on Saturday 28th of October 2017 (10.00 am – 16.00 pm) in the
brandnew Hans Peter Porsche TraumWerk Museum Area. More
information about visiting or participate the international
Porsche Collectors Day 2017, please contact the Porsche
Model Club Europe Swap Organisation: PO Box 2, NL-7800 AA
Emmen, Netherlands, Tel. ++31-521-345244, Email: info@koopco.nl www.porsche-model-club-europe.nl

www.porsche-model-club-europe.nl | info@koop-co.nl | Tel. 0031-521-345244 (Netherlands)
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Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
VERZEKERING
VOOR UW
KLASSIEKER!

Volgend jaar bestaat onze club 25 jaar en

meer dan alleen drukwerk

dat willen we graag met jullie gaan vieren!
We hebben een zeer mooie locatie in

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van
een perfecte dekking voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO
klassiekerverzekering dé autoverzekering voor oldtimers en youngtimers
waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn afgestemd op
klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.
Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
• Scherpe premie met uitstekende dekking
• Keuze van eigen schadehersteller
• Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
• Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
• Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
• Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

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

Zuid-Limburg gevonden waar het feest

in het weekend van 12 en 13 mei 2018 zal
worden gehouden. Natuurlijk staat de
klassieke Porsche 911/912 hierin centraal.
Op zaterdag rijden we vanuit diverse
startpunten in Nederland via uitgezet-

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

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief
met onze scherpe premie en uitstekende dekking!
BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036 548 70 70

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

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

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen

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

grip, dat geldt niet voor de
verzekeringspremie.
Verzeker u van scherpe
premies en uitstekende

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

voorwaarden en ontvang
bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics

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

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

t.w.v. e 179,00.
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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

C160944 KNAC Advertentie_A4_LC.indd 1
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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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