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VAN DE VOORZITTER

En dan is het alweer september. Het lijkt wel
of de tijd steeds sneller voorbij gaat. Maar
gelukkig hebben we nog voldoende mooie
evenementen op de kalender staan voor de
winter weer begint.

Z

o zijn we ten tijde van het schrijven van deze column nog druk

sponsoring van o.a. de Volkswagen groep, is het

bezig om alles klaar te maken voor de trip naar Goodwood

uitgegroeid tot een evenement van formaat. Maar ook

Revival, een van de grootste klassieker evenementen ter wereld,

evenementen zoals Bensberg Classics, een concours

waar auto’s racen en vliegtuigen indrukwekkende demo’s geven.

d’elegance en klassieke auto show bij Schloss

Bijzonder aan dit evenement is dat vrijwel iedereen in jaren ‘50/’60

Bensberg, groeien door de populariteit van alles

stijl gekleed gaat. Dus ook de leden van onze club die meegaan

klassiek. Een ander voorbeeld van een evenement dat

zullen in passende kledij uit hun klassieke Porsche 911 of 912

van een klein, regionaal evenement aan het

stappen. Ikzelf ben maanden op

uitgroeien is tot een

zoek geweest naar een jaren ’60 stijl
spencer, helaas zonder resultaat.
Hoewel “Vintage” helemaal hot is
momenteel en je in het centrum van
Amsterdam struikelt over de vintage
kledingwinkels en markten, geen

evenement van formaat,

Ikzelf ben maanden op zoek
geweest naar een jaren ’60
stijl spencer, helaas zonder
resultaat.

is Solitude Revival, dat
plaats vindt op een oud
stratencircuit in
Stuttgart. Porsche heeft
dit jaar voor het eerst dit

succes. Dan maar een Flat cap,

evenement serieus

vlinderdas, bretels en een broek in

gesponsord. Mede door

pepita stof, passend bij de stoelen in de 911…….We zullen zorgen

deze sponsoring zal Solitude Revival ongetwijfeld

dat er mooie foto’s komen voor in het volgende clubblad.

groeien tot een welbekend evenement in de komende

Toch zien we dat dit soort klassieke (auto) evenementen, waarbij je

jaren. Kortom, steeds meer mooie evenementen

zowel auto’s als andere vervoersmiddelen in actie kunt zien en met

welke we graag op de kalender zetten.

een klassieke aankleding, steeds groter en professioneler worden.

We zijn al weer druk met de kalender en activiteiten

Zo waren we met de club op de “Schloss Dyck Classic Days”, wat

voor 2016 en zelfs 2017. Welke evenementen gaan we

veel groter was dan ik had verwacht. In de laatste jaren, mede door

organiseren, wat voor techniek we gaan behandelen
en welke acties we kunnen opzetten voor onze leden.
Bernie en Dennis zullen in dit blad een tipje van de
sluier oplichten. Zoals altijd, heeft u ideeën voor een
evenement of andere ideeën, dan horen wij dat graag.
Ik hoop velen van u te zien op een van de nog
komende evenementen en/of technische dagen die
we nog op de kalender hebben staan voordat de
meeste van ons de auto stallen voor de winter.
Met hartelijke groeten,
Hessel Roukema
Voorzitter
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VAN DE redacteur/webmaster

Met de uitbreiding van het bestuurlijk takenpakket
eerder dit jaar viel ik eigenlijk met de spreekwoordelijk
neus in de boter.

W

ant toen ik de webmastertaken van onze voorzitter

met Joep Wanders, de Rijvaardigheidstraining bij

overnam, werd onze clubwebsite vanuit Porsche

SEC Rosmalen en de dit jaar gehouden Technische

grondig gemoderniseerd en verbeterd. Dit alles in ’t kader van

Clubmeetings (bent u er nog?), stelt onlangs

‘n wereldwijde stapsgewijze upgrade van de meer dan 660

aangetreden EC lid Dennis Gronert zich met zijn

officiële Porscheclub websites. Deze websites zijn namelijk

auto’s aan u voor en deed clublid Hakse Straatsma

verregaand uniform en worden qua format, layout en CMS geheel

op zijn welbekende grondige wijze onderzoek naar

kosteloos door Porsche aangeleverd, aangestuurd en periodiek

de “Familie Porsches” (ja ja, ik breng u bewust

geüpgraded. Uiteraard zijn de clubs zelf verantwoordelijk voor de

in verwarring met die “s” op het eind…) over de

inhoud, teksten en beeld- en

afgelopen decennia. Verder

filmmateriaal. Voor wat dat
laatste betreft is aan onze
clubsite de afgelopen weken
hard gewerkt, naast het tot
stand brengen van het nu
voorliggend clubmagazine.
Heeft u al een kijkje genomen?
U vindt ons op www.klassieke-

ontving ik ‘n minstens zo

aan onze clubwebsite is de
afgelopen maanden hard gewerkt.
Heeft u al een kijkje genomen op:
www.klassieke-porsche-911-en-912club.nl?

porsche-911-en-912-club.nl.

leesbaar artikel over de “De
val van Ferdinand Piëch” van
de hand van mede redacteur
Henk Schotanus van onze
Porsche 356 zusterclub. In
zijn onderzoek ging Henk
zelfs helemaal terug naar het
jaar 1875. Enfin, om vooral

Begin augustus namen uw voorzitter en redacteur/webmaster deel

niemand te kort te doen, wil ik alle betrokkenen die

aan de Classic Round Table, die net als andere jaren samenviel

aan dit magazine een bijdrage leverden, namens alle

met de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring. Samen met nog

clubleden allerhartelijkst bedanken! Met de trip naar

enkele tientallen andere Porscheclub bestuursleden uit alle hoeken

GoodWood Revival voor de deur wens ik u allen een

van Europa werden we door Porsche Community Management

mooi Porsche naseizoen toe en wellicht tot ziens op

bijgepraat over allerlei recente club gerelateerde ontwikkelingen. Zo

een van de slotevenementen dit najaar!

wordt door Porsche hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal
gecertificeerde Classic Partners en Classic Centre’s; dealerbedrijven

Marc Bezem

die mede respectievelijk geheel zijn ingericht op klassieke Porsches.

redacteur – webmaster

Verder werden in de periode 2013/2014 ruim 350 nieuwe Classic
Parts aan de toch al omvangrijke catalogus toegevoegd. Interessant
feit daarbij is dat maar liefst 45% van alle door Porsche in voorraad
gehouden onderdelen toebehoort aan klassieke Porsches. Daarbij
hanteert Porsche als uitgangspunt dat een model “klassiek” is
vanaf 10 jaar na de productiestop. Ook interessant is verder de
geheel vernieuwde website www.porscheclubnews.com waarlangs
de wereldwijd meer dan 195.000 aangesloten Porscheclubleden uit
83 landen van het laatste nieuws op de hoogte worden gehouden.
Beslist de moeite waard om daar af en toe een kijkje te nemen.
Goed, dan de inhoud van dit bijzonder welgevulde clubmagazine.
Veel kopij en fotomateriaal deze keer dankzij het overvolle
zomerprogramma en ijverig schrijf- en fotografeerwerk van
verschillende clubleden. Naast de vaste rubrieken en een serie
verslagen van de Historic Grand Prix op Zandvoort, de Classic
Wings & Wheels op Gilze-Rijen, de Oldtimer Grand Prix op de
Nürburgring, de Classic Days op Schloss Dyck, de Kaartlees oefenrit
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8
van de evenementencommissie

Het is nu eind augustus en we gaan alweer richting
de finish van het Klassieke Porsche seizoen.
Het weer was deze zomer goed en wij hopen dat
iedereen gedurende de mooie dagen ten volste van zijn
of haar auto(‘s) heeft kunnen genieten.

D

et de herfst voor de deur, hebben we voor de mooie
nazomerdagen nog een aantal bijzondere evenementen op

het programma. Voor de op 12 juli gehouden kaartlees(oefen)rit
hadden zich 9 equipes ingeschreven. Hoe dit is verlopen, leest u
verderop in deze uitgave. Veel enthousiasme, dus willen we in de
toekomst meer leden de gelegenheid geven hieraan mee te doen.
Onze buitenlandreis naar de Classic Days Schloss Dyck was met
een opkomst van 23 auto’s midden in de vakantieperiode zeer
geslaagd te noemen. Het bezoek aan dit evenement was geweldig,
zoals u kunt lezen in een bijdrage van Christiaan Vingerling. We
hadden ervoor gekozen dit evenement over 2 dagen te spreiden met
een overnachting met bewaking van onze auto’s. Dit is uitstekend
bevallen. Ook het Classic Wings & Wheels evenement op Gilze
Rijen was dit jaar uitermate geslaagd. Onze redacteur heeft daar een
stukje tekst met beeldmateriaal aan gewijd.
Als u dit leest, zal de buitenlandreis naar GoodWood Revival
al hebben plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de daaraan
voorafgaande 3e en laatste Technische Clubmeeting voor dit
seizoen, die geheel in het teken stond van een pre-inspectie voor
de aan Goodwood deelnemende auto’s. Hoe dat alles is afgelopen,
leest u in de eerstvolgende uitgave van ons clubmagazine.
Het RS Fest op 19 en 20 september, waar wij wederom als club
zullen staan, staat dit jaar in het teken van 50 jaar Targa.

weer een goed gevuld programma met verschillende
ritten, Technische Clubmeetings, Cars & Coffees en

Het daarop volgende evenement is de herfstrit op 4 oktober,

buitenlandreizen waaronder een fabrieksbezoek.

waarvoor de uitnodiging binnenkort bij u op de mat valt.

We gaan ook kijken of we meer buitenlandtrips

De geplande Porsche Collectors dag van PON die voor een week

kunnen organiseren en denken daarbij ook aan een

later op het programma stond, is verplaatst naar 16 juni 2016.

wat langere rit van ruim een week, in dit geval naar

Daarvoor in de plaats heeft PON op 11 oktober a.s. een Nationale

Schotland. Een wat andersoortig evenement waarop

Porsche Clubrally ingepland.

de nadruk meer op rijden ligt. Hierover meer in de
uitnodiging die op korte termijn volgt.

De laatste Cars & Coffee van dit jaar hebben we gecombineerd

Met de hoop dat we nog kunnen genieten van mooie

met het PUUR Porsche Parc festijn in Boxtel, dat op 18 oktober

nazomerdagen wensen wij u nog veel rijplezier

zal plaatsvinden. We sluiten dit jaar af met een technische dag in

voordat de auto weer de winterstalling in gaat.

november.
Namens de EC,
Naast het voorgaande zijn we volop bezig met de voorbereiding
van de kalender voor 2016. Volgend jaar hebben we als vanouds

Bernie Westhoff, Dennis Gronert
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Colofon
VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl

Op de kalender
Technische Clubmeeting Thema 3
zaterdag 5 september 2015
Goodwood Revival
11 t/m 14 september 2015
RS Fest Autotron Rosmalen
19 en 20 september 2015
Herfstrit
zondag 4 oktober 2015
Nationale Porsche Clubrally (PON)
zondag 11 oktober 2015
Cars & Coffee in Boxtel
zondag 18 oktober 2015
Technische dag
november 2015

PENNINGMEESTER
Marco Leijten
0180 - 62 33 44
penningmeester@klassieke911912.nl
TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Jan en Gerda Blok
Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen
0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / webmaster
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
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
Leden zonder machtiging: € 75,00
Leden met machtiging: € 70,00 automatische
incasso
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00
Inschrijfgeld: € 22,75
Begunstigers: € 41,50
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131
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EVEN VOORSTELLEN: DENNIS GRONERT

Eigenlijk wist ik
het altijd al, ik
wilde een Porsche
hebben.

11
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EVEN VOORSTELLEN: DENNIS GRONERT

Begin 2011 begint mijn avontuur met Porsche.
Een fabuleus merk waar je als kind al mee wordt
geconfronteerd. Eigenlijk wist ik het altijd al, ik wilde
een Porsche hebben.

I

n mijn zoektocht naar een klassieker zit ik eerst op een heel

verchroomde velgen als opties. En verder geen

ander spoor, namelijk die van Engelse klassiekers. Op het

poespas. Gewoon prachtig sober uitgevoerd. En een

moment dat ik op het punt sta een Jaguar te kopen speelt het kind

perfecte gewichtsverdeling om sportief de bochten

in mij op. Ik besluit samen met mijn vrouw dat we verder moeten

door te kunnen. Een garantie voor glimlachen en

zoeken naar een Porsche. En wel het eerste model 911. De mooie

opgestoken duimen. We besluiten de auto direct te

lijnen en het stoere uiterlijk. Een zo vroeg mogelijk exemplaar en
zo origineel mogelijk. Ik zoek naar een 1965’er en kom er een paar
tegen. De staat laat soms te wensen over. EBay is in die tijd een
grote vriend waar veel tijd op wordt doorgebracht.
Op een gegeven moment kom ik in Nederland een 912 tegen. Ik ben

EBay is in die tijd een grote
vriend waar veel tijd op wordt
doorgebracht.

erg gecharmeerd. Model 1966 gebouwd in 1965. En ook nog in de
kleur die we wilden, namelijk bahamagelb. Het ondergewaardeerde
broertje van de 911. Met de luchtgekoelde 4 cilinder uit de 356

kopen. Terugdenkend aan dat moment realiseer ik

in plaats van de gebruikelijke 6 cilinder. Met maar 3 tellers en

me dat het voordehandliggender was geweest een

een strook geborsteld aluminium in het dashboard en de schuin

911 te kopen en dat me dat een flinke waardestijging

geplaatste type aanduiding op de achterzijde. Met een 5 bak en

had opgeleverd als ik nu kijk naar de prijzen van een

EVEN VOORSTELLEN: DENNIS GRONERT

Maar de stap nemen om er daadwerkelijk een te kopen
is toch iets anders.

911 uit 1965. Maar had ik er dan meer
plezier aan beleefd? Nee, zeer zeker niet.
En wat betekent die waardeontwikkeling
eigenlijk voor ons als hobbyisten. Wordt
het steeds onbereikbaarder? Dat vind ik
eigenlijk wel jammer.

Naam: Dennis Gronert
Leeftijd: 35
Stad: Purmerend
Beroep: Financieel Manager

De auto is oorspronkelijk bij Pon

is gekomen. De auto heeft op dat
moment al een motorrevisie achter de
rug, uitgevoerd door Peter bij Porsche
& Parts in Roggel. Het is nu een mooi
exemplaar in goed rijdende staat met
gebruikssporen die de auto charme
geven.

gekocht door Mr. Franklin uit de

Burgerlijke staat: weduwnaar

Inmiddels is de collectie uitgebreid.

USA. De auto heeft een lange tijd in

Kinderen: Yesper, zoon van 6 jaar oud

Op dit moment staat er naast de 912

Amerika doorgebracht en toen door een
landgenoot uit Limburg in 1999 naar
Nederland gebracht en daarna door oud
clublid Jan van den Broek gekocht bij
Stuurman in Herkenbosch waarna de
auto via Hans Bezemer bij mij terecht

Auto(‘s): Porsche 912, 911 SC, 924 Turbo,
VW T2b Westfalia kampeerauto
Kleur(en): Bahama geel, Licht blauw
metallic, Platinum metallic met Havana
Bruin, Groen met wit

ook een 911 SC uit 1980 en een VW
T2b kampeerbus in de garage. Verder
ben ik net gestart met het tot leven
wekken van een Porsche 924 Turbo.
Tussendoor heb ik nog enkele andere
klassiekers gehad en heb ik mijn 993
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EVEN VOORSTELLEN: DENNIS GRONERT

verkocht omdat dit voor mijn gevoel een te moderne

betrouwbaar. In hetzelfde jaar van de aanschaf van de auto ben ik

auto is voor het klassieke rijplezier. Het rijplezier van

gelijk lid geworden van de club. In de eerste jaren is het er, door

de 912 is onverslaanbaar. Het rijden in een 993 of

omstandigheden, niet van gekomen geregeld deel te nemen aan

911 SC is leuk maar het rijden in de 912 is leuker. Je

activiteiten.

moet werken in de auto, het is lawaaiig en je stapt er
na een dag rijden met een motorlucht uit. Heerlijk!

De afgelopen jaren daarentegen probeer ik zo veel mogelijk

Ja, je mist wel wat vermogen, maar evengoed heb

evenementen bij te wonen en vooral met alle buitenlandse
trips mee te gaan. Zo hebben we de fabrieken bezocht, zijn we
op een wijnfeest in de Moezelstreek beland, keken we mooie

Je moet werken in de auto,
het is lawaaiig en je stapt er
na een dag rijden met een
motorlucht uit.

auto’s bij Classics at the Castle in Engeland en hebben we een
nachtje doorgehaald op Le Mans Classic. Omdat ik zelf nog een
aantal plekken in het buitenland met de 912 wil bezoeken heb
ik aangeboden een buitenlandtrip te organiseren. En niet lang
daarna ben ik ook toegetreden tot de evenementencommissie. En
nu zorgen voor memorabele momenten op een van de komende
evenementen.

ik er op de terugweg van ons fabrieksbezoek vorig
jaar 180 echte kilometers per uur mee gereden op

Hartelijke groeten,

de Duitse autobahn. Het toeren in de 912 geeft me
echt een gevoel van vrijheid. Geen gehaast en altijd

Dennis Gronert

boekbespreking: Carel Godin de Beaufort and the last Mille Miglia
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Boekbespreking
Onlangs is verschenen het nieuwe boek

herinneringen aan haar verblijf destijds

‘Carel Godin de Beaufort and the last

in Brescia. Frits van Someren schreef

Mille Miglia’ geschreven door Frits van

‘Het leven van Formule 1-coureur

Someren, de biograaf van deze eerste

Carel Godin de Beaufort 1934-1964’,

Nederlandse Formule 1-coureur. In

dat in 2005 de publieksprijs kreeg bij

het archief van Carel trof Van Someren

de verkiezing van het beste sportboek.

unieke documenten en oorspronkelijk

De biografie werd in bewerkte vorm

fotomateriaal over de Mille Miglia

opgenomen in de trilogie ‘Porsche,

van 1957. Aan de hand van officiële

Dutch Racing Legends’. In 2010

doorkomst tabellen en zijn geschatte

verscheen ‘De Muur des Doods’ over

gemiddelde snelheden onderweg, zijn

de gebeurtenissen in 1959 rond de

zijn race en wederwaardigheden zo

Grote Prijs van Duitsland op de AVUS

goed mogelijk gereconstrueerd. Uit

in Berlijn.

wedstrijdverslagen van toen, boeken

Op 8 augustus jl. was er een

over de Mille Miglia en reisgidsen werd

signeersessie bij AutoNet carbooks.

aanvullende sfeer van de jaren vijftig

Van de uitgave zijn nog zéér beperkt

geproefd en weergegeven in dit boek.

gesigneerde exemplaren beschikbaar,

Van Carel’s zuster, Cornelie Petter,

zo lang de voorraad strekt.

hoorde Van Someren in de loop

De “gewone” ongesigneerde uitgave

der jaren, de geschiedenis van de

ligt op voorraad bij AutoNet carbooks.

familie en zij deelde haar persoonlijke

Prijs: € 32,95

Meer informatie op https://www.facebook.com/pages/Carel-Godin-de-Beaufort-andthe-last-Mille-Miglia/1448308628809852?fref=ts.
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Le Mans
winnaars
herenigd op
Historic
Grand Prix
Zandvoort
De legendarische Nederlandse coureur Gijs van
Lennep is afgelopen weekend tijdens de Historic Grand
Prix Zandvoort herenigd met z’n Porsche 917 met het
startnummer 22.
Daarmee won hij samen met de Oostenrijker Helmut
Marko in 1971 de 24 Uur van Le Mans.

18

Historic Grand Prix Zandvoort

D

e aanwezigheid van de Le Mans-

alleen roem door met de 917 winst te

paar rondes over het duinencircuit

winnaar Gijs van Lennep en z’n

pakken, maar ook door dit in 1976 nog

had willen rijden, zat dat er niet in.

roemruchte bolide vormde afgelopen

eens dunnetjes over te doen met een

De auto met chassisnummer 917-053

weekend een van de hoogtepunten

Porsche 936 Turbo. Zijn bekendheid

heeft een chassis van magnesium en

van de Historic Grand Prix Zandvoort.

dat is na ruim veertig jaar gevaarlijk

Porsche was opnieuw prominent
aanwezig als één van de officiële
partners van het festijn. Maar liefst
52.500 bezoekers wisten hun weg naar
Zandvoort te vinden, waaronder vele
duizenden Porsche-fans - al dan niet
vergezeld door hun sportwagen.

broos geworden. “Nadat ik ‘m op

“Nadat ik ‘m op Le Mans
heb uitgezet, is hij in
het fabrieksmuseum
verdwenen. Daar staat
hij nog steeds.”

Roem

Le Mans heb uitgezet, is hij in het
fabrieksmuseum verdwenen. Daar
staat hij nog steeds; ik vind de 917 nog
altijd een van de mooiste racers die
Porsche ooit heeft gebouwd.”

Classic Dorp
Nieuw en passend in de complete

Een belangrijke attractie was de

was tijdens de Historic Grand Prix

ambiance van de Historic Grand

Porsche 917 met het startnummer

Zandvoort goed te merken. Honderden

Prix waren pitboxen van diverse

22, waarmee Gijs van Lennep in 1971

keren zette hij z’n handtekening; voor

deelnemende Porsche raceteams op

de 24 Uur van Le Mans won. De

iedereen was er een vriendelijk woord.

de stand van Pon Porsche Import. Een

Porsche-ambassadeur vergaarde niet

Hoewel Gijs van Lennep graag een

aantal roemruchte raceauto’s als de

Historic Grand Prix Zandvoort

Met enkele razendsnelle watertaxi’s
werden de clubleden in een oogwenk
aan de overzijde van de Nieuwe Maas
afgezet

Porsche 904 maar bijvoorbeeld ook twee supersnelle 911 RSR-

van de auto’s was door trotse particuliere eigenaren

versies werd in het Classic Dorp gepresenteerd. De racesfeer en de

aan Pon Porsche Import ter beschikking gesteld.

bedrijvigheid met in- en uitrijdende auto’s trok massaal publiek

De Porsche Targa-parade op het Duinencircuit in

naar de stand. Bij de festiviteiten waren uiteraard veel Porsche-

Zandvoort was zondag een perfecte afsluiting van

rijders aanwezig. Zij konden parkeren op een ‘Porsche-only-

de Historic Grand Prix. Bij deze ‘ererondes’ gingen

parking’. Ook deze goedgevulde parkeerplaats trok gedurende het

historie en het heden hand in hand: er kwamen

weekeinde veel kijkpubliek.

Targa’s van alle zeven generaties in actie.

Vijftig jaar Targa
Porsche nam de gelegenheid ten baat om het evenement te
gebruiken om vijftig jaar Porsche Targa te vieren. De evolutie
van de targa-filosofie in de diverse generaties van de Porsche
911 werden in de vorm van een tijdlijn met zeven generaties
tentoongesteld in het Porsche Classic Dorp. Het overgrote deel

Maar liefst 52.500 bezoekers
wisten hun weg naar
Zandvoort te vinden
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Technische
Clubmeetings
2015
Het is inmiddels alweer het derde seizoen dat er Technische
Clubmeetings worden georganiseerd door Albert Vos en
Peter Broerse (TC). Het zijn druk bezochte evenementen en
vaak zien we de clubleden bij meerdere items terug.

TECHNISCHE CLUBMEETINGs 2015

Er is veel belangstelling
voor het functioneren
van de techniek in onze
Porsches. Dit is ook
duidelijk gebleken bij
de reacties in de Club
enquête. Hieruit is
gebleken dat onze leden
ook graag zelf willen
sleutelen aan hun
klassieker.

D

e rode draad bij de Technische Clubmeetings
(TCM) is dan ook de deelnemers veel uitleg te

geven, zodat u eventueel zelf in staat bent technische
controles, beoordeling en bepaalde werkzaamheden
uit te kunnen voeren. Maar het is gewoon ook
erg interessant om te weten hoe bepaalde zaken
functioneren in onze Porsches. Ook is het belangrijk
om te weten hoe je de auto voor de winterslaap goed
kan conserveren en hoe je belangrijke roestbronnen
(vervuiling door modderopslag) kunt schoon houden.
De Technische Commissie heeft dit jaar drie meetings
op de agenda gezet, elk met een eigen thema. In
de voorgaande edities van de TCM organiseerden
Albert en Peter twee sessies per thema. Inmiddels
is de evenementen agenda rijkelijk gevuld. Daarom
is besloten om dit jaar één sessie per thema te
organiseren. Omdat Peter inmiddels een ruimere
huisvesting heeft, kunnen er wel meer mensen per
thema deelnemen. Dit is overigens een aspect wat
we nog gaan evalueren. In kleinere groepen staan de
deelnemers namelijk letterlijk met hun neus bovenop
hetgeen uitgelegd wordt, terwijl bij grotere groepen
de aandacht eerder uitgaat naar andere zaken doordat
men minder zicht heeft op de materie.

thema 1
Zaterdag 16 mei
De weergoden waren ons niet gunstig gezind deze
zaterdagochtend. In de regen werd in alle vroegte
de Clubvlag in de mast gehesen en begon de verse
koffie door te lopen. Vele Porsches bleven die dag
dan ook onder de warme deken. Anton Kruitbos
had ons eerder aangegeven dat hij graag zijn auto als
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lijdend voorwerp beschikbaar wilde stellen. Dit bood

wiellagers en V-riem. Even voordoen en laten voelen wanneer

hem gelegenheid om meer van zijn auto te weten

de afstelling goed of onjuist is, maakt het allemaal een stuk

te komen. Ruim op tijd arriveerde hij in de 72-er

duidelijker. De sfeer was bijzonder goed. Er werd veel verteld,

2.4T Targa. Dus wij konden de auto vast op de brug

ervaringen gedeeld. Tussentijds nog even een bakkie koffie om de

klaar te zetten. Kersvers clublid Rob Huijboom was

keel te smeren en hup weer verder. Linda had een heerlijke lunch

kortgeleden trotse eigenaar geworden van eveneens

verzorgt met prachtige broodjes. Na de lunch werd er enthousiast

een zwarte 2.4T Targa, echter van bouwjaar 1973.

vervolg gegeven aan het programma. Met behulp van wat losse

Rob wilde ook wel eens zijn nieuwe aanwinst van

onderdelen konden we ook de diverse verschillen of upgrades

onderen bekijken. Ook hij was er vroeg bij. Dus toen

verduidelijken. Maar ook bijvoorbeeld het effect van een onjuist

de auto’s op de brug stonden druppelden één voor

gepositioneerde spoorstang op het rijgedrag. Het was een heel

één de deelnemers binnen en werd onder het genot

gezellige dag met een goede interactie. Na een drankje keerden de

van een kopje koffie met cake gezellig kletsend door

deelnemers tevreden huiswaarts.

de werkplaats bewogen.
loep genomen en alle zaken die normaal bij een

thema 2
Zaterdag 6 juni

grote onderhoudsbeurt en APK aan bod komen,

Op zaterdag 6 juni waren de weergoden ons beslist goed gezind.

gecontroleerd. Bij het controleren van de conditie

Een warme, zonnige dag en dus kwam men veelal met de Porsche

van de techniek wordt dan ook veel uitleg gegeven

naar de TCM. De Targa dakjes lagen steevast in de kofferruimte.

We hebben de auto van Anton nader onder de

Wederom een goede opkomst. Zoals eerder vermeld liet de Club

Linda had een heerlijke lunch
verzorgd met prachtige
broodjes

enquête ons weten dat er veel behoefte is om ook eens onder
begeleiding zelf aan de Porsche te sleutelen. Na het ontvangst met
koffie en cake betrad men enigszins twijfelend de werkplaats. Als
je aan je eigen Porsche wilt sleutelen is het natuurlijk van belang
om te weten hoe je de auto veilig kunt opkrikken, dan wel op een
hefbrug moet plaatsen. Dus hierover een korte uitleg. Eén van de

wat het onderdeel doet en hoe je een afwijking kan

doe-het-zelf items was het verversen van de olie. Voorafgaande

constateren. Ook werd er uiteraard aandacht aan

werd uitleg gegeven over het dry-sump smeersysteem van de 911.

zaken die afgesteld kunnen worden, zoals sloten,

Aan de slag. Ja, de aftappluggen kunnen best wel vastzitten. Hard

technische clubmeetings 2015

werken op je vrije dag. Ter verlichting

een correcte montage positie van de

om deze op het juiste moment vast

reikte Peter een grotere sleutel aan.

remzuigers is en welke functie dit

te zetten. In de motorruimte is echter

Dat gaat een stuk makkelijker…

heeft. De anti-piep plaatjes van de

een stuk minder ruimte, dus dan is het

Nadat de olietank was afgetapt moest

remblokken waren losgekomen en

juiste gereedschap van groot belang.

het carter afgetapt worden. Omdat

de boel werd weer netjes schoon en

Gelukkig had Peter nog nuttige tips

er vele ogen op Rob gericht waren

gangbaar gemaakt. Ronald en Maarten

wanneer dit niet voorhanden is. Ook

werd even abusievelijk de verkeerde

gingen aan de slag met een setje

hebben we kunnen laten zien hoe de

kant op gedraaid. Ai, de carterstop

nieuwe remblokken. Op een gegeven

conditie en spanning van de V-riem

werd dolgedraaid voordat we konden

moment zie wat vertwijfeling in de

gecontroleerd kan worden. Om de

ingrijpen. Peter moest een aantal

ogen….hoe zat het ook al weer met die

V-riem spanning te veranderen kunnen

kunstgrepen uitvoeren om de auto

veerplaatjes en borgen? Na een korte

er shims (vulringen) weggenomen

toch weer veilig huiswaarts te laten

toelichting gaat men weer gedreven

of erbij gezet worden. Een unieke

keren. De olie werd op peil gebracht
waarna er een proefritje werd gemaakt.
Wij wachten buiten in het zonnetje
relaxed wandelend tussen de auto’s
op hun terugkomst. Al met al duurde
dat even en inmiddels kwam Linda
met de lunch aanzetten. Voorafgaande

constructie met deelbare poelie die wel

Op een gegeven
moment zie wat
vertwijfeling in de
ogen….

had Ronald Bosma aangegeven dat

wat oefening en gevoel vereist. Een
ideale gelegenheid dus om dit eens
te beoefenen. Albert en Peter hadden
nog een scala aan werkzaamheden in
gedachten maar de tijd is werkelijk
om gevlogen. Hoog tijd om onder het
genot van een drankje nog even gezellig

zijn achterremmen nogal piepen en

verder. Zo, nu nog even de wielen

na te praten. De volgende keer leest u

hij dit graag wilde inspecteren. Albert

op het juiste moment vastzetten,

meer over de derde en alweer de laatste

en Peter geven eerst wat uitleg over

remzuigers op druk zetten en klaar is

TCM van dit jaar. Hierbij gaan we de

mogelijke oorzaken en hierna een

deze klus. Peter had een motorblok

auto’s controleren die meegaan naar

korte uitleg over demontage van de

in de bok gezet. Zodoende heeft men

GoodWood Revival.

remdelen. Ronald stak de handen uit

goed zicht op de onderdelen en een

de mouwen en werd al snel bijgestaan

ideale werkhoogte. Met deze motor

door Maarten Aarts. Leuk om dit te

kon men eens voelen hoe de bougies

zien. Albert en Peter lieten zien wat

zijn gepositioneerd en hoe het voelt

Met hartelijke groeten,
Peter Broerse en Albert Vos
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Kaartlees
oefenrit
De evenementencommissie had voor onze leden door
Joep Wanders een kaart lees oefenrit laten uitzetten
voor 12 juli, met start en finish bij het mooie hotel
Holevoet te Scherpenzeel.

25

D

e evenementencommissie had voor onze leden door Joep

nu juist wel een bepaald stuk weg in tegengestelde

Wanders een kaart lees oefenrit laten uitzetten voor 12 juli,

richting mag berijden.

met start en finish bij het mooie hotel Holevoet te Scherpenzeel.

Daarna konden we op ons gemak de lunch nuttigen,

Hiervoor hadden zich 9 equipes aangemeld, waarvan equipe

onderwijl de algemene reglementen nog eens

Duncan / Marlise Croll helaas moest afhaken vanwege panne met

doorlezend. Even na 13:00 uur kreeg elk equipe

de Targa (succes met de reparatie gewenst).

één minuut voor de (hun) starttijd de route en

Mijn vrouw Gea en ik nemen wel eens deel aan toerrally’s, maar

stempelkaart uitgereikt en gingen de 8 equipes elk

kiezen dan voor ritten waarbij ‘bolletje-pijl’ zo ongeveer de norm is.

afzonderlijk van start. Op aanbeveling van Joep

Daarom was deze oefenrit van de club voor ons erg aantrekkelijk;

hadden we het eerste kaart-lees-traject voorbereid

samen oefenen zonder tijdsdruk en stress……. op wat moeilijker

bij het hotel. Het bleek achteraf dat er toch wat

kaart lees systemen.

instinkers inzaten. Een basisbeginsel was hier

Kaart lees goeroe Joep Wanders (o.a. bekend van ABC rally en

bijvoorbeeld dat je de kortste afstand van pijl naar pijl

Tulpen rally) verwelkomde rond half twaalf de equipes en gaf, toen

moest vinden en zonder daarbij rekening te houden

eenieder er was, een korte introductie over de deze dag te volgen

met de totaal kortste afstand van dit traject. Dus de

kaart lees systemen. Het ging hierbij om Pijlen Kortste Route,

mooie oplossing die Gea en ik bij pijl 3 en 4 hadden

Grensbenadering en ingetekende lijn met barricades (BARIL). Ons

bedacht was om die reden toch fout.

werd duidelijk gemaakt dat een – in ons geval door Joep verstrekte

Na de Pijlen Kortste Route volgde het tweede deel,

– liniaal met adequate schaalverdeling van 1:50.000, een loep of

de grensbenadering, ware het niet dat er aan het eind

vergrootglas als ook een goed werkende kleurenstift minimale

van het eerste deel een stuk onverharde weg alleen

vereisten zijn voor het construeren van de juiste route op kaart.

toegankelijk was verklaard voor landbouwvoertuigen.

En dan hadden we nog geluk volgens Joep, want omdat het een

Joep was ervan uitgegaan dat dit recent geplaatst

oefenrit was, golden er geen tijdstraffen (en waren er ook geen

verkeersbord nog niet van toepassing was. Dit

vergunningen / ontheffingen nodig). Joep beantwoordde nog een

resulteerde in verschillende uitkomsten; sommige

aantal vragen van de verschillende equipes en waar nodig schetste

equipes zorgden voor een keurige omrij route,

hij nog het een en ander op een flip-over, onder meer wanneer je

anderen negeerden het bord en reden door, en weer

26 kaartlezen, best lastig

anderen raakten hier voor de rest van de dag de kluts kwijt….. Gea
en ik hoorden aanvankelijk bij de laatste categorie – we raakten dus
de kluts kwijt – maar uiteindelijk besloten we terug te gaan naar
de oorspronkelijke route en alsnog het bord te negeren. Al met al
kostte het ons een dik half uur zoeken.
Ook in de grensbenadering zaten wat instinkers. Als voorbeeld
een bepaald lijntje onder een stuk tekst dat wél een begaanbare
weg bleek te zijn… Of het feit dat de grensbenadering pas stopt
bij het laatste stukje grens, in dit geval aan de buitenzijde. In het
laatste geval moest je daar via een binnendoor route nog een letter
oppikken. Beiden werden door de meeste equipes gemist en dus erg
leerzaam voor de deelnemers.
Het laatste deel betrof BARIL (BARriëre Ingetekende Lijn). Dit lijkt
op zich gemakkelijk, maar ook hier was het oppassen geblazen met
de omrijd routes, die vaak langer waren dan verwacht. Hier mocht
je een eenmaal bereden weg naderhand namelijk niet tegengesteld
berijden. Toen we uiteindelijk tegen half vijf terugkeerden, bleken
de andere equipes er al te zijn. Onder het genot van een drankje
werden de opgedane ervaringen uitgewisseld. Daarna kregen we
van Joep deskundige tekst en uitleg over hoe het had gemoeten die
middag. In bovengenoemde tekst heb ik al ’n aantal leerpunten
verwerkt, verder kregen de deelnemers een en ander als .PDF
toegestuurd.
Nog wat algemene tips:
--Juiste spullen aan boord hebben.
--Reglementen erg goed lezen.
--Deeltraject eerst samen voorbereiden, gebruik onder meer je loep om
kleine kronkels te lokaliseren en bepaal de diverse afstanden, dan
pas gaan rijden.
--Onderweg geen tijd verdoen met onnodig zoeken, maar
besluitvaardig doorgaan met een omrijd route.
Al met al was het voor ons allen een zeer geslaagde oefening,
waar we het nodige van hebben opgestoken. Dank aan de
Evenementencommissie voor de organisatie van deze dag en dank
aan Joep voor de zeer prettige wijze van doceren. De fles wijn die
Joep na afloop van de club ontving, was dan ook welverdiend!
Wat Gea en mijzelf betreft is een dergelijk oefenrit voor herhaling
vatbaar en mogelijk dat meer leden zich een volgende keer
aanmelden. Wij zullen er zeker weer bij zijn.
Wim & Gea Reininga

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
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Oldtimer Grand Prix Nürburgring

Oldtimer Grand Prix Nürburgring

Oldtimer
Grand Prix
Nürburgring
Foto impressie van de op 7 t/m 9 augustus 2015 gehouden
Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring.

D

e voorzitter en redacteur / webmaster namen daar datzelfde weekend ook
deel aan de jaarlijks door Porsche georganiseerde Round Table bijeenkomst

met verschillende clubbesturen vanuit heel Europa. Op het circuit had Porsche
net als andere jaren groots uitgepakt met een enorm Hospitality Centre, de vele
honderden Porsches vormden daarbij een kleurrijke entourage.

Oldtimer Grand Prix Nürburgring
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RIJVAARDIGHEIDSTRAINING

rijvaardigheidstraining
Rijvaardigheidstraining op 20 juni bij SEC Rosmalen
Henk Dibbets “Voor het eerst deelgenomen aan een rijvaardigheid

Thed de Wilde “Dat ik dit op 71 jarige leeftijd nog

training. Met de BMW veel plezier gehad nadat alle elektronica was

mag beleven! Super geweldig. Was veel te kort. Ik ging

uitgezet om het gevoel te benaderen van een klassieke auto. Vervolgens

als allereerste de baan op, slalom rijden zeer strak om

met Adolf de baan op. Viel niet mee om Dolf van onderstuur tot

de pylons en dan wat nieuw was, met de handen van

overstuur te bewegen. Er moet dus meer geoefend worden. Erg leuk

boven naar beneden om het stuur heen, niet makkelijk.

evenement en een echte aanrader! Bedankt voor de organisatie!”

Vervolgens op de spekgladde baan de uitwijkmanoevre.
Met 30 km/u werd gezegd. Vol op de rem en dan
uitwijken. Ik deed het het beste van de groep (niet mijn

Guy Machiels “Erg gezellig en leerzame avond gehad! In de 911

woorden, maar van de instructeur). Dan nog een keer,

waren de oefeningen wel een stuk makkelijker uit te voeren dan in de

maar met 45 km/u. Dat ging helemaal mis, alles omver

BMW 1 serie.....”

geramd. Hieruit blijkt dat je dit veel meer moet oefenen
en dan met steeds hogere snelheid. Daarna een spekglad

RIJVAARDIGHEIDSTRAINING

circuitje op, veel bochtenwerk, met alle moderne

remsituatie in praktijk brengen. Knap lastig! Gelukkig was ik één van

middelen INgeschakeld. ABS-ESP en wat al niet meer.

de uitverkorene om in de 911 de stuurtechnieken op deze baan toe te

Dat vond ik niet spectaculair, te makkelijk. Vervolgens

passen. Je gaat wat weemoedig de baan op, want je weet dat de 911 een

alles UITgeschakeld, geweldig man, super . De volgende

wat onorthodoxe technische configuratie heeft (achterwiel aandrijving

ronden heb ik alleen met alles uitgeschakeld gereden.

en motor/versnellingsbak zijn àchter de achteras geplaatst….Nou,

Ik heb in 1973 een antislipcursus (zo heette dat toen)bij

zoals de geschiedenis heeft laten zien is dit concept helemaal zo gek

Rob Slotemaker gedaan . Het diploma heb ik nog. Maar

nog niet! De auto heeft op deze baan meer grip dan de BMW’s van

deze keer was toch heel anders.”

de organisatie. Je moest de auto echt even forceren om hem dwars te
zetten, waarna hij zich heel mooi op het gas laat driften in een mooie
overstuur. Heerlijk. Wanneer de baan een curve maakt naar de andere

BERT klunder ”Kort en bondig... Een gezellige

richting neem je iets vermogen terug waarna de sliphoek kleiner wordt.

en leerzame avond. Mooie ervaring om met een auto

Dan breng je de neus weer naar de binnenzijde van de bocht en vraag

te driften en pirouettes te maken. (Gelukkig wel in

je wat meer vermogen waardoor de achterzijde weer een uitstapje naar

een veilige omgeving). Verbazingwekkend hoe de oude

de andere zijde maakt. Goed beheersbaar en een hoop fun! Kortom, een

Porsches zich goed gedroegen op de gladde baan.”

leerzaam en leuk evenement.”

Peter Broerse “Het was erg gezellig en

Silvio Kuijpers ”Sorry maar was helemaal vergeten te reageren.

leerzaam. We werden ontvangen met een buffet

Mocht het nog mogelijk zijn dan hier alsnog in het kort onze

waarna een theoretisch onderricht werd gegeven.

ervaringen. Geweldige manier om je rijvaardigheid weer even te aan te

Heel indrukwekkend hierbij waren een aantal

scherpen, bij te praten met clubleden en ervaringen uit te wisselen over

verkeerssituaties waarbij jij als virtueel bestuurder een

onderhouden en restaureren van onze klassiekers. Fantastisch gezicht

aantal denkopdrachtjes moest uitvoeren tijdens het

om die oude Porsches driftende door de bochten te zien gaan.”

observeren/autorijden. Bij toename van complexiteit
in opdrachten nam het vermogen tot goed waarnemen
drastisch af. Confronterend, want je denkt al gauw om
even te bellen in de auto terwijl dit dus klaarblijkelijk
de verkeersveiligheid negatief beïnvloed. Dan het rijden.
Eerst de zithouding op orde brengen, daarna volgens
theoretisch onderricht de voor vele nieuwe stuurtechniek
toepassen op een nog bochtig Micky Mouse circuitje.
Hierbij moet je stuurwiel eigen “doorgeven” i.p.v.
overpakken. Vervolgens op een geprepareerde gladde
baan die continue werd nat gespoten de onderstuur
en overstuur bochttechniek beheersbaar maken.
Kwestie van snelheid en gas doseren, stuurtechniek en
kijktechniek in balans brengen. Heel leuk! Vervolgens
mochten wij, ook weer op een geprepareerde gladde
baan, de ABS remproef inclusief uitwijken tijdens ABS
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Classic Days
Schloss Dyck
Een mooie kop voor boven mijn verhaal over de Schloss Dyck
trip heb ik nog niet kunnen bedenken. Maar ja, ik pretendeer
ook niet een schrijver te zijn.

H

oe het dan komt dat ik dan toch een stukje schrijf over de

zijn plaats. Dennis, namens – naar ik aanneem alle

Schloss Dyck trip? Het antwoord daarop is heel eenvoudig.

deelnemers – heel erg bedankt voor het zo goed

Na terugkomst uit Duitsland heb ik Dennis per mail bedankt voor

organiseren van deze trip. En een speciaal dankwoord

de goede organisatie van de trip. Met geen woord heb ik gerept

voor Niels, de nachtwacht (in de betekenis van:

over het niet kloppen van de afstanden in het roadbook en het

‘Burgerwacht, belast met de surveillance in

in het Duits uitgekafferd worden voor het niet hebben van een

nachtelijke uren’). Zonder hem hadden we veel

entreeticket. Dat zal Dennis aangesproken hebben. Zijn reactie op

minder rustig geslapen. Enfin, terug naar het begin.

mijn mail was namelijk of ik – uitgerekend ik van de 46 deelnemers!
– dit stukje wilde schrijven. Geen gevolg geven aan het verzoek van

De trip begon zaterdagochtend vroeg bij het OPC

Dennis is nooit een overweging geweest. Want ik kan alleen maar

te Heteren, alwaar iedereen werd ontvangen met

hopen dat Dennis nog meer van zulke leuke, goed georganiseerde

een hapje en een drankje. Als we dan toch aan het

trips wil organiseren! Een dankwoord is derhalve nogmaals op

danken zijn, het OPC te Heteren zij bij deze bedankt

CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK

de lunch. Slingerende heuvelwegen, glad asfalt,
niet al te veel verkeer, rijplezier pur sang. Ook voor
omstanders moet het een mooi gezicht zijn geweest.
Onze klassieke bolides gaven de prachtige omgeving
immers nog meer kleur. Als je onze Porsche bij
elkaar ziet staan / achter elkaar aan ziet rijden, besef
je eens te meer hoe eentonig (letterlijk) het huidige
wagenpark is geworden. Waarom rijden er geen (fel)
groene, gele en oranje auto’s meer rond? Het laatste
stukje van de route ging, om toch nog tijdig bij het
hotel aan te komen, al blazend over de snelweg,
lekker met de ramen open en – voor de gelukkigen
onder ons - de daken eraf, voor de nodige verkoeling.
Pre airco rijplezier. En wat hadden we toch een geluk
met het weer! In het hotel verliep alles erg gesmeerd.
En al snel kon iedereen aan een koel drankje gaan
zitten, in de prachtige terrastuin van het hotel. Er
werd weer lekker geklept over van alles en nog wat.
Ja, als er vrouwen bij zijn wordt er niet alleen maar
over Porsches (oude auto’s) geouwehoerd.
Vervolgens konden we genieten van een heerlijke
barbecue. Na het eten moest een aantal mannen
toch nog even controleren of de auto ‘wel goed was
afgesloten’, wat voor een gezellige samenkomst
voor hun gastvrijheid (en bovenal het lekkere gebakje). Na al het

op de parkeerplaats zorgde. Toen kon ook kennis

moois te hebben aanschouwd – het OPC te Heteren heeft een mooi

worden gemaakt met onze nachtwacht, Niels. Niels

gevulde showroom en het belooft binnenkort, na opening van het

zou de hele nacht de auto’s in de gaten houden.

Classic Centre alleen maar mooier te worden (wordt dit tijdschrift

Respect. Na de nachtrust troffen we elkaar weer in

ook verstrekt aan het OPC te Heteren, want misschien wil ik bij hen

de ontbijtzaal. Alsof er geen nachtelijke onderbreking

wat onderhoud laten verrichten…) – volgde er een korte toelichting

had plaatsgevonden, gingen de conversaties weer

van Dennis op de te volgen route. Na de toelichting werd er voor

verder. Het is een toch een warme club. Vervolgens

onderweg voorzien in water en een pot ouderwets snoepgoed. Alsof

gingen we in konvooi naar Schloss Dyck. Gewoon

Dennis wist dat ik mijn vrouw Mariska zou meenemen en ik haar

over de snelweg, want om al het moois op Schloss

op deze wijze zoet kon houden.

Dyck te kunnen aanschouwen heb je wel wat tijd
nodig. Wat een evenement. Het is haast niet met

Vervolgens startte de trip. Via mooie binnenwegen door met name

woorden te omschrijven. Ik verwijs jullie dan ook

Duitsland zouden we naar de lunchlocatie rijden. Gelukkig stonden

maar gemakshalve naar hun internetsite. Maar zover

er in het routeboek niet alleen afstanden, maar ook aanwijzingen

is het nog niet. Je komt Schloss Dyck niet zomaar op,

voor wat betreft de te volgen route. Het was mij namelijk toen

ook al heb je een speciale parkeerkaart.

nog niet duidelijk dat de afstanden in miles, daar kwam ik pas

Een tierende Duitser (ik heb zijn naam genoteerd en

achter toen ik het dashboard van de 912 van Dennis aanschouwde,

doorgegeven aan een talentenscout op het gebied van

waren weergegeven. We reden soms dus verkeerd. Maar de route

oorlogsfilms) wees ons erop dat we ook entreekaarten

was altijd weer makkelijk terug te vinden. Uiteindelijk wist ook

moesten hebben. Dennis, in het bezit van de

iedereen de lunchlocatie te bereiken. Degenen met een TOMTOM

entreekaarten, fungeerde als bezemwagen. Dus we

een uurtje eerder dan de anderen, maar dat mocht de pret niet

moesten even geduld even. Maar het was het wachten

drukken. Het was namelijk heerlijk vertoeven op het zonnige,

waard. Schloss Dyck, maar in het bijzonder de trip er

aan het water gelegen terras van onze lunchgelegenheid. Een

naartoe met de andere clubleden, dank jullie voor de

locatie om naar terug te keren. Na een heerlijke, zij het een tikje

gezelligheid, is zeer zeker aanbevelenswaardig.

machtige lunch (welkom in Duitsland) gingen we verder richting
het hotel. De wegen waren, als het even kan, nog mooier dan voor

Christiaan Vingerling
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De val
van Piëch
In het verleden is al veel geschreven over de families Porsche
en Piëch en hun onderlinge verhouding. Een van de heftigste
clashes was enkele jaren geleden de beoogde overname van
Volkswagen door Porsche, hetgeen uitliep op een scenario
waarbij de jager uiteindelijk zelf de prooi werd. Inmiddels lijkt
het stof weer enigszins gedaald en behoort Porsche, zeer
succesvol, tot een van de winstgevendste onderdelen van de
voormalige VAG-groep. Maar sinds enkele maanden rommelt
het weer, nu binnen de bestuursgelederen zelf…
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de val van PiËch

Ferdinand Piëch introduceert de Porsche 917

Ferdinand Piëch succesvol bij Audi

Hoe het begon

de race/ontwikkelingsafdeling van

daaropvolgende generatie dient met

Eerst even een stukje

Porsche in Stuttgart (hij stond o.a.

name Ferdinand Oliver Porsche

familiegeschiedenis: Ferdinand

aan de wieg van de Porsche 917 en

(1961), zoon van Ferdinand Alexander,

Porsche sr. (1875-1951) was, samen

mede daardoor aan de eerste grote

genoemd te worden. Hij is commissaris

met zijn echtgenote Aloisia Kaes, de

overwinningen van Porsche in de 24u

bij de PAG-holding/werkmaatschappij.

grondlegger van deze familiedynastie.

van Le Mans, De jongste telg Hans

Uit hun huwelijk werden een dochter

Michel werd strafpleiter, vervulde

(Louise 1904-1999) en een zoon

commissariaten en geldt tegenwoordig

De Verdeling van
de aandelen

(Ferdinand ‘Ferry’ 1909-1998) geboren,

tevens als familiewoordvoerder van de

Toen Louise en Ferry in het begin van

die op hun beurt ieder vier kinderen

Piëchs. Echter nooit zonder zijn broer

de jaren zeventig hun aandelen in het

kregen: zeven zoons en één dochter.

Ferdinand geraadpleegd te hebben. Aan

bedrijf verdeelden, kreeg ieder kind

Het merendeel van deze nazaten

de Porsche-kant van de familie traden

10%. Met name Ferdinand Piëch en

verwierf een functie in een of meer van

drie zoons tot het familiebedrijf toe:

zijn neef Hans Peter Porsche staken

de bedrijven van hun ouders. Oudste

Ferdinand Alexander ‘Butzi’ (1935) was

elkaar vervolgens naar de kroon om het

zoon Ernst Piëch (1929) volgde na

designer, hij ontwierp onder meer de

leiderschap binnen Porsche-Stuttgart

verloop van tijd zijn moeder Louise op

iconische Porsche 911. Tweede zoon

te verwerven. Uiteindelijk werd op een

als leidinggevende binnen de Porsche

Gerhard verkoos een leven als agrarisch

familiebijeenkomst op het Schuttgut

Holding in Salzburg. Zijn zuster

ondernemer, maar zijn jongere broers

in Zell am See ‘de vrede getekend’:

Louise ambieerde geen actieve rol in

Hans Peter (1940) en Wolfgang

vanaf 1972 zou de dagelijkse leiding

de autowereld, dit in tegenstelling tot

(1943) vervulden/vervullen wel weer

van de fabriek aan buitenstaanders

hun jongere broer Ferdinand (1937),

leidinggevende en toezichthoudende

toevertrouwd worden en de leden van

die als ingenieur aan de slag ging op

functies binnen Porsche. Van de

de Porsche- en Piëch-clan zouden

de val van PiËch
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Ferdinand Piëch en toenmalig VW-CEO Bernd Pischetsrieder (rechts)

Ferdinand Piëch en vm. Porsche-bestuursvoorzitter Wendelin Wiedeking

Ursula en Ferdinand Piëch

alleen nog een rol als toezichthouder

Quattro met alle daarbij behorende

het 15 keer grotere Volkswagen. Maar

(commissariaten) gaan vervullen. Deze

rally-successen. Het bedrijf plukt

in de machtspositie van ‘Der Alte’,

en latere beslissingen werken nu nog

nu nog de vruchten van dit concept!

zoals de bijnaam van Piëch luidt, lijkt

door in de machtsverhoudingen. Eind

In 1993 verkaste Piëch naar het veel

nu toch verandering te zijn gekomen.

jaren tachtig verzilverde Ernst Piëch

grotere Volkswagen, waar hij Carl

Een (gelukkig voor hem zelf) anoniem

zijn aandelen, die daarbij gelijkmatig

Hahn opvolgde als directeur. Hij stelde

gebleven VW-manager zei eens: “Hij

over de beide families verdeeld werden.

met harde hand orde op zaken bij het

is gestoord en een onbetrouwbare

Zodoende kregen de Porsches met 53%

zwalkende VW en bouwde het bedrijf

eikel, maar ik ben dolblij dat we hem

een meerderheidsaandeel tegenover

uit tot een succesvolle multinational.

hier hebben”. Als hardliner Piëch een

de 47% van de Piëchs. Er was echter

Door deze ontwikkelingen beschouwde

manager de laan uit wilde sturen,

afgesproken dat deze verhouding niet

hij Volkswagen zo’n beetje als zijn

liet hij op een dienstreis simpelweg

in het stemgedrag tot uiting mocht

persoonlijke bezit. In 2002 verwisselde

een vliegticket op hun hotelkamer

komen: belangrijke besluiten dienden

hij de functie van algemeen directeur

bezorgen, onder het mom van: ‘U

te allen tijde eensgezind genomen te

voor die van president-commissaris.

kunt wel gaan…’. Nadat hij zo in 2006

worden.

Ferdinand Piëch

hardliner

Bernd Pischetsrieder al het veld liet
ruimen, leek nu huidig VW-directeur

Er gold jarenlang een gouden wet in

Martin Winterkorn aan de beurt. En

Meervoudig miljardair Piëch (77)

de autobranche: niemand wint een

dat terwijl hij nota bene beoogd was

ging na zijn gedwongen vertrek bij

ruzie met Ferdinand Piëch! Voormalige

als toekomstige opvolger van Piëch

Porsche enigszins getergd aan de slag

Porsche-topman Wendelin Wiedeking

als president-commissaris binnen

bij Audi en tekende daar onder andere

kan er over meepraten, hij verloor zijn

de raad van toezicht bij Volkswagen.

voor de ontwikkeling van de Audi

baan na de mislukte overname van

Piëch hield hem echter persoonlijk
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van CEO bij Volkswagen vrij en haalde Piëch zijn
vertrouweling terug.

Winterkorn Exit, of toch
niet?
Het ging jaren goed met Volkswagen. Het
bedrijf bood maar liefst aan 600.000 mensen
werkgelegenheid en wist zijn marktaandeel
aanzienlijk te vergroten. Al bleef op den duur de
winstmarge wel achter bij andere merken. Piëch zag
dit met lede ogen aan. Begin april 2015 was voor hem
de maat vol en verklaarde hij in een interview met het
Duitse opinieblad ‘Der Spiegel’: “Ich bin auf Distanz
zu Winterkorn”. Daarmee wierp hij willens en wetens
een dikke steen in de toch al roerige VW-vijver. Maar
waar Piëch niet op gerekend had, was dat de andere
commissarissen zich juist tegen hem zouden keren.
Onder hen zijn neef Wolfgang Porsche, ministerpresident Stephan Weil van Nedersaksen (nog steeds
20% aandeelhouder bij VW), oud-voorzitter Berthold
Huber van de vakbond IG Metall en de voorzitter van
de ondernemingsraad Bernd Osterloh. Aan Piëch
werd een ultimatum gesteld: als hij wilde blijven,
mocht hij Winterkorn niet meer openlijk afvallen.
Ondanks deze eis bleef Piëch lobbyen om Matthias
Stamboom families Porsche-Piëch.

Müller (CEO bij Porsche) als opvolger van Winterkorn
te benoemen. Daarmee heeft hij uiteindelijk ‘in zijn

verantwoordelijk voor de teruglopende verkopen van VW in de

eigen voet geschoten’ en zag hij zich gedwongen om

USA, het ontbreken van een concept voor een goedkope auto en

op 25 april jl. zijn functie als president-commissaris

een ruzie tussen de Volkswagen-vrachtwagenmerken Man en

neer te leggen. Echtgenote Ursula volgde in zijn

Scania. Winterkorn gaf zich evenwel niet zomaar gewonnen en

kielzog. Aldus kwam een abrupt einde aan een

kreeg hierbij steun vanuit de raad van commissarissen, onder

periode van 22 jaar Ferdinand Piëch bij Volkswagen.

anderen van de leden van de familie Porsche. Was hier soms nog

Het Amerikaanse economisch magazine Forbes

een rekening te vereffenen met hun neef en oom? Of had deze steun

beschreef de val van Piëch als volgt: ‘Hij kwam om in

te maken met de wens dat Piëch eigenlijk zijn twintig jaar jongere

het vuur dat hij zelf aangestoken heeft…’.

vrouw Ursula (voormalige oppas van zijn kinderen) naar voren
wilde schuiven als zijn opvolger in de RvC?

Martin Winterkorn

50,73% van de aandelen
Maar wie nu denkt dat de rol van de familie Piëch bij
Volkswagen helemaal uitgespeeld is, komt bedrogen

Feit is, dat aan de innige samenwerking tussen Ferdinand Piëch

uit. In plaats dat Volkswagen destijds door Porsche

en Martin Winterkorn (67) na 35 jaar een einde kwam. Zij leerden

werd overgenomen, was het andersom, althans

elkaar kennen toen Winterkorn na een korte carrière bij het Max

zo lijkt het… In werkelijkheid bezitten de families

Plack Instituut voor Metaalonderzoek en de firma Robert Bosch

Piëch en Porsche via hun holding 50,73 % van de

aan de slag ging bij Audi als assistent-kwaliteitsbewaker. Piëch

aandelen van Volkswagen en hebben dus achter de

ontdekte zijn talent en besloot hem in 1993 mee te nemen naar VW

schermen de macht in handen. En raad eens wie tot

in Wolfsburg. In 1996 nam Winterkorn al plaats in de Raad van

de aandeelhouders behoort? Inderdaad… Ferdinand

Bestuur. In 2002 keerde hij, op verzoek van Piëch, nog even terug

Piëch!

naar Audi, om daar de prestaties op te schroeven. Dat de door hem
gestelde eisen veelal niet haalbaar waren, liet hem koud. Vijf jaar
later kwam met het vertrek van Bernd Pischetsrieder de functie

Bronnen: Financieel Dagblad, Handelsblatt en Der Spiegel,
verkregen via Peter Boone, (bewerkt door Henk Schotanus)
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te koop

TE KOOP
Porsche 911T 2.4 ‘71
Vanwege tijdgebrek heb ik met pijn in mijn
hart besloten mijn Porsche 911T 2.4 te
verkopen. Als clublid wil ik mijn Porsche
eerst binnen onze club te koop aanbieden.
-- Totaal gerestaureerd en in zeer goede
staat. Voorzien van een tectyllaag (Van
Aalst Alphen aan den Rijn).
-- Veel documentie aanwezig.
-- Door Erpa gereviseerde 2.4T motor uit
1972 (geen matching numbers).
-- Van alle werkzaamheden tijdens
restauratie en de anti-roest behandeling is
fotomateriaal aanwezig.
Vraagprijs: € 55.000,00 (auto is recent
getaxeerd op € 64.000,00).
Inlichtingen: Johan Rietberg
06 4622 2231

TE KOOP
Porsche 911T 2.2 ‘71
-- Auto ligt uit elkaar en vraagt wel enig
werk
-- Matching numbers
-- Veel onderdelen
-- Niet geheel compleet.
-- Prijs nader overeen te komen
Inlichtingen: Harry Smit
06-44132720
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classic wings & wheels

Classic Wings
& Wheels
Op 22 augustus vond onder prachtige weersomstandigheden
de 2015 editie plaats van het 2-jaarlijkse Classic Wings en
Wheels festival. Naar zeggen nog groter en grootser dan de
vorige edities, met een zeer omvangrijk deelnemersveld aan
klassieke auto’s en heel veel publiek.

N

aast ons groepje met ca.

verschillende goed bezette raceklassen

15 Porsches 911 en 912

vertegenwoordigd, waaronder de

waren er verschillende autoclubs

Dantuma NK GTCC, Dutch Vintage

vertegenwoordigd, waaronder ‘n

Sports Car Club en diverse F1, F3 en

opvallend groot contingent aan

CanAm race-auto’s. Alle deelnemers

Ferrari’s en Austin Healy’s. Daarnaast

- autoclubs en racekanonnen - waren

was er deze editie van CW&W ‘n

in de gelegenheid om in verschillende

speciaal thema rondom ‘50 jaar Matra’

stints de baan op te gaan voor

met een enorme opkomst van Matra’s

enkele spectaculaire demorondjes.

uit alle hoeken van Europa en een groot

Oog- en oorstrelend! Naast de

aantal unieke Matra racewagens uit

bijzondere voertuigen, waren er ook

Frankrijk. Naast al dit moois waren ook

een aantal coryfeeën op en naast de

classic wings & wheels

baan te vinden. En passant werden zomaar een 7-tal Le Mans

ook vandaag niet van de Matra MS 11 flink de sporen

overwinningen geteld, met “onze” Jonkheer Gijs van Lennep

te geven. Rond de middag werden de aanwezigen

(Porsche 917 in ‘71 en 936 in ‘76), Jan “Jantje” Lammers (Silkcut

getrakteerd op een spectaculaire vliegshow van

Jaguar in ‘88) en Henry Pescarolo (Matra MS 670 in ‘72, ‘73 en

verschillende toestellen, waaronder een Supermarine

‘74 en Porsche 956 in ‘84). Vooral de komst van laatstgenoemde

Spitfire, een P-51 Mustang, een B-25 Mitchell

is bijzonder te noemen, aangezien Pescarolo zich normaliter niet

bommenwerper, een Antonov AN-2 en een Harvard

voor dit soort evenementen laat strikken, maar nu naar zeggen

lestoestel. Dankzij al dit moois op wielen en met

wel omdat alle opbrengsten van het evenement naar een goed doel

vleugels, de perfecte organisatie, het goede weer

gaan (De Nederlandse Brandwonden Stichting). In zijn lange race

en de uitstekende catering een bijzonder geslaagd

carrière is Pescarolo verschillende keren op ‘t nippertje aan de dood

evenement!

ontsnapt en heeft hij ook ‘ns ternauwernood ‘n enorme vuurzee
overleefd, zij het verre van heelhuids. Dit alles weerhield hem er

Marc Bezem
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EEN PORSCHE VOOR DE HELE FAMILIE

Een Porsche voor
de hele familie
Met de komst van de Panamera komt er eindelijk een echte Porsche sport
limousine waarmee vier personen, snel, comfortabel en veilig vervoerd kunnen
worden. Een blik in de geschiedenis van Porsche laat zien dat er bij Porsche
van het begin af aan steeds weer aan sport limousines gewerkt is. Maar steeds
besluit de Porsche leiding tot een twee persoons auto met hoogstens een paar
noodzittingen achterin zoals bij de 356, 911, 924 en 928.

Vierzitters op basis
van de 356

lijkt in het geheel niet op een Porsche
356.Tot een verdere samenwerking met

Een van de eerste pogingen in 1952, 57

Porsche komt het niet, maar Beutler

jaar voor de komst van de Panamera,

gaat zelfstandig door met de bouw

is het prototype van een vier persoons

en verkoop van de auto. Ongeveer 10

Porsche, bekend onder het typenum-

auto’s worden er per jaar gefabriceerd.

mer 530. Op de basis van een 356

Een tweede serie die vanaf 1960 op

bouwt men een volwaardige vierzitter

de markt komt kan ook als cabriolet

met een 60 pk motor. Het blijft echter

worden besteld. Beutler waagt zich ook

bij een aantal prototypen

nog aan een vierpersoons auto op basis
van een 356 waarvoor de wielbasis van
de 356 met 20 cm verlengd wordt. De

Beutler vier persoons Porsche 356

werp behouden. Voor de ombouw van

De 911
limousines

een 356 tot een vierpersoons coupe of

Bij het ontwerp van de opvolger van de

cabriolet moet in 1960 ca 20000 Mark

356 vind er een discussie plaats; wordt

betaald worden. Ondanks de stevige

de nieuwe auto een 2- of 4 zitter. Eerst

prijs verkoopt Beutler toch nog ca. 60

komt het ontwerp van “Butzi” Porsche

exemplaren.

(de 754 T7) met een wielbasis van 240

vorm van de 356 neus blijft bij dit ont-

cm; voldoende voor een vierzitter.

Porsche type 530

Van dit model wordt een rijdend
In 1957 geeft Porsche opdracht aan het

prototype gemaakt welke nu in het

Zwitserse carrosseriebedrijf Beutler

Porsche museum te bewonderen is.

een vierpersoons auto te bouwen. Deze

Maar uiteindelijk kiest Ferry Porsche

auto wordt op de autosalon van Geneve

begin 1962 voor een ontwerp met 220

in 1957 als Beutler-Porsche Spezial ge-

cm wielbasis, net voldoende voor twee

presenteerd. De auto is op een bodem-

noodzittingen achterin: de T7 wordt

plaat van een VW kever gebouwd maar

het model 644 T8. Op basis van dit

met een Porsche motor, wielophanging

ontwerp gaat in 1964 de 911 in

en remmen. Het uiterlijk van de auto

Beutler Porsche 1957

productie.

EEN PORSCHE VOOR DE HELE FAMILIE

Porsche 754 T7

terecht. Deze firma - met hulp van

Naast een verrassing voor zijn

de ontwerper Charles Pelly- stelt

vrouw wil Dick aantonen dat er in

voor een standaard 911 gewoon te

Amerika een grote markt is voor

verlengen en deze van vier tegengesteld

een vierdeurs 911. Ondanks dat

openende deuren te voorzien zonder

het Amerikaanse autoblad Road

het oorspronkelijke silhouet te veel te

& Track in het maartnummer van

veranderen.

1968 een uitgebreid artikel wijdt

Troutman-Barnes gaat aan de slag

aan deze auto blijft het uiteindelijk

met een nieuwe 911S. De auto wordt

bij één exemplaar. Deze vierdeurs

ca. 53 cm verlengd, voorzien van een

Porsche bestaat heden ten dage

nieuwe B stijl en een nieuw dak. Als

nog steeds. In de loop van de tijd

linker achterdeur wordt de rechter

krijgt de auto andere eigenaren en

voordeur gebruikt. Voor het interieur

ondergaat tal van veranderingen.

en de stoelen levert Porsche deze in

Zo wordt de auto bruin gespoten

de juiste oranje–bruine kleur leer; de

voorzien van Fuchs velgen, maakt

kleur van de favoriete handgemaakte

de originele 2 liter motor plaats voor

schoenen van Dick. De achterstoelen

een 2,7 liter exemplaar en wordt de

zijn aangepaste voorstoelen. Verder

Sportomatic ingewisseld voor een

Al korte tijd later begint men weer te

krijgt de groen gespoten auto een

handgeschakelde vijfversnellingsbak.

denken over een 911 vierzitter. Aan-

Sportomatic versnellingsbak en een

leiding is mede het succes van de

airco. De Fuchs-velgen maken plaats

verlengde versie van de Jaguar E-type

voor stalen velgen die men beter bij het

de (2+2) op de Amerikaanse markt en

ontwerp vindt passen. Voor kerst 1967

De Pininfarina
vierpersoons
911

vragen uit die markt. Ook de bouw van

is de auto klaar en mevrouw Dick is

Porsche besluit in 1968 aan Pinin-

een vierdeurs Porsche 911 door William

hopelijk verrast.

farina de opdracht te geven voor het

J. Dick en de aandacht die deze auto

ontwerp van een vierpersoons 911.

in Amerika krijgt zal hieraan hebben

Hiervoor krijgt Pininfarina een voor-

bijgedragen.

serie exemplaar van een 911S 2.2 ter
beschikking met hydropneumatische

De vierdeurs 911
van William Dick

voorvering. In 1969 is het blauwe
prototype gereed (Porsche nummer

In 1967 besluit de Amerikaan William

B17). De wielbasis is verlengd tot

Dick zijn vrouw te verrassen met

260 cm en de auto heeft een draai-

een kerstgeschenk; een bijzondere

cirkel van 11.7 meter. Waarschijnlijk

vierdeurs limousine op basis van

heeft Pininfarina niet helemaal zijn

een Porsche 911. William Dick is en

dag gehad bij het ontwerp want de

welgestelde mede-eigenaar van een

achterkant is mede door het hoge

Porsche dealer en in het bezit van een

dak aan de achterzijde nog al plomp

aardige verzameling auto’s zoals een

uitgevallen. Door dit ontwerp hebben

Beutler-Porsche, Ferrari, Maserati en

de passagiers op de achterbank echter

een Rolls-Royce. Hij gaat in Italië bij

wel voldoende hoofdruimte.

een aantal carrosseriebouwers langs

Een belangrijk nadeel van de

met de vraag een 911 met vier deuren

verlenging is verslechterde weglig-

te bouwen. De meesten zien dit niet

ging door dat nu 61% van het gewicht

zitten, maar volgens overlevering

op de achteras komt te liggen en de

maakt OSI een ontwerp dat naar de

vooras maar gering belast wordt. Bij

smaak van Dick er niet genoeg als

Porsche besluit men met dit ontwerp

een Porsche 911 uitziet. Uiteindelijk

niet verder te gaan en men besluit

komt hij bij de firma Troutman-Barnes

zelf een alternatief te ontwerpen;

in Culver City in de staat Californie

Vierdeurs Porsche 911William J. Dick

intern bekend als de C20.
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gereed. De wielbasis van dit prototype

als verjaardagscadeau van het perso-

is 2615mm , nog 15 mm groter dan de

neel voor de 75ste verjaardag van Ferry

Pininfarina uitvoering: dus nog meer

Porsche. Door de verlening bedraagt

ruimte achterin maar wel een nog

de draaicirkel 12,5 meter. Voor een

grotere draaicirkel van 12.1 meter. De

goede toegang tot de achterste stoelen

gewichtsverdeling is iets beter dan

worden de deuren een stuk verlengd.

bij de Pininfarina versie: 57% van

Het blijft bij één exemplaar. Dat er bij

het gewicht drukte op de achteras.

Porsche toch serieus over een vierper-

Opmerkelijk is dat dit prototype al een

soons 928 wordt nagedacht blijkt uit de

“Ölklappe” in het rechter achterspat-

opdracht (studie H50) die de Ameri-

bord heeft; een constructie die pas in

kaanse firma ASC in 1987 van Porsche

1972 bij de seriemodellen wordt toe-

chef Peter Schulz krijgt. Er worden een

gepast. Het Porsche ontwerp volgt qua

tweetal prototypes gebouwd die net als

daklijn meer de originele 911 vorm met

de 911 van Dick voorzien worden van

gevolg dat de hoofdruimte achterin zijn

tegengesteld draaiende deuren. Ook

beperkingen heeft. In de loop van 1972

dit project wordt voortijdig beëindigd.

wordt ook dit project gestopt en de C20
Pininfarina prototype vier persoons 911

verstoft in een hoekje. De rol van een

(type B17), 1969

familiesportwagen zal de nieuwe 928
op zich nemen is het plan. De C20 Por-

In november 1972 wordt tegen de

sche maakt nu deel uit van de Porsche

Porsche gewoonte in, het Pininfarina

museumcollectie. Opmerkelijk is dat

prototype voor 27.750 Mark verkocht

deze daar als Porsche typ 915 staat;

aan een Duitse Porsche handelaar. In

het type nummer dat ook behoort aan

1975 wordt de auto grondig gemoder-

de nieuwe versnellingsbak waar begin

niseerd: de 2.2 motor moet wijken voor

jaren 70 aan gewerkt wordt.

Verlengde Porsche 928, 1984

een 2.7 exemplaar met 210 pk, alle
chroomdelen worden zwart gespoten,
om de grotere 215/60VR 15 banden
een plaats te kunnen geven worden de
spatborden à la de Carrera RS verbreed en wordt een nieuwe voorspoiler
gemonteerd. Ook de hoge achterlichten
worden vervangen door de standaard

ASC vierdeurs Porsche 928, 1987

Porsche achterlichten. Tot slot wordt

De Porsche 989

de auto gifgroen gespoten. In 1977
wordt getracht de auto voor 55000
Mark te verkopen. Eind 1978 is de prijs

Porsche vierpersoons 911 C20, 1970

Met het ontwerp van de 989 heeft
Porsche in 1989 het plan een sportieve

de auto uiteindelijk verkocht aan een

De vierpersoons
928

Zweedse handelaar die er 20.000 Mark

Hoewel het eerst het idee was van de

van een bestaand model maar een

voor betaalt. In 1993 reist de Zweed

928 een vierpersoons auto te maken,

geheel nieuw ontwerp. Deze auto moet

met de auto naar Stuttgart in verband

kiest Ferry Porsche uiteindelijk weer

een nieuwe maatstaf zijn op het gebied

met het 30ste geboorte jaar van de 911.

voor een ontwerp met twee noodzittin-

van prestaties, comfort en veiligheid..

Deze auto schijnt nog in Zweden rond

gen achterin. Maar ook bij de 928 denkt

Het uiteindelijke ontwerp van Harm

te rijden.

men al weer snel aan een vierpersoons

Lagaay is een vierdeurs auto met een

variant. Het eerste exemplaar van een

onmiskenbaar 911 silhouet. Als motor

verlaagd tot 29000 Mark. In 1979 wordt

Het porsche C20

limousine voor de topklasse te ontwikkelen. Niet meer een ontwerp op basis

vierpersoons 25 cm verlengde ver-

kiest men een drie liter 4 cilinder met

De lange versie die Porsche zelf

sie van de 928 naar een ontwerp van

240 pk (zoals in de 944S3) of een 8

ontwerpt -intern C20- is in juli 1970

Anatole Lapine wordt in 1984 gebouwd

cilinder met een cilinderinhoud van

3,6 of 4 liter en een vermogen tot 400pk. De opzet is
conventioneel: motor voorin , aandrijving op de ach-

Nieuwe leden

terwielen. Van deze auto worden een prototype gebouwd. In 1991 schat men dat het totale budget tot en
met het productierijp maken, bijna een miljard mark
zal bedragen en dat in een tijd dat het met de verkoop

777 Ronald Walthaus
Hoofddorp	

bij Porsche niet echt goed gaat. De kosten (bijna 600
miljoen Mark in 1991) van het project betekenen bijna
het faillissement voor Porsche. Daarbij ziet men de
marktkansen voor een 150.000 tot 170.000 Mark

778 Harry Smit
Goriningen

dure auto somber in. In 1992 wordt het project definitief gestopt. Ontwerp details worden later gebruikt bij
nieuwe modellen. Het prototype staat in het Porsche
museum.

779 Hans Gortworst
Driehuis
780 Jan van Boxtel
Sint-Oedenrode
781 Paul Sluiters
Santpoort
782 Gerrit Baljet
Emst
783 Jason Dacz
Haarlem

Porsche 989, 1989

Hakse Straatsma

Bronnen:
1) Porsche 911 forever young, Aichele
2) Porsche Raritäten, Aichele
3) Die Wurtzeln einer Legende Porsche 901 , Lewandowski
4) Porsche, Geschichte und Technik der renn- und Sportwagen, Ludvigsen
5) Informatie van forum van early911register.org
6) Road & Track uigave maart 1968
7) www.ottority.com
8) ww.zwischengas.com

Aspirant leden
A125 Frederik Slijkerman
(zoekt gerestaureerde
911 Targa)
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Botsing over
milieuzone

waarop deze met bestuurders van

1952 van het Louwman Museum,

personenauto’s en vrachtwagens wordt

die in vier jaar tijd op ambachtelijke

UTRECHT Als het om de milieuzone

gecommuniceerd, aan de kaak. Een

wijze werd gerestaureerd door Classic

gaat lijken GroenLinks en D66 in

bord ‘milieuzone’ is niet genoeg om

Restaurations Holland in Alkmaar.

Utrecht steeds minder politieke

duidelijk te maken dat aan verkeer

Kunst en ambacht: het eerste wat

vrienden te tellen. Na eerder de VVD

eisen worden gesteld, zeggen ze,

opvalt bij dit geweldige voorbeeld

stelt nu een tweede coalitiepartij,

en dus moet de bebording worden

van ons mobiele erfgoed. Kunst en

de SP, schriftelijke vragen over het

aangepast. Utrecht is immers de enige

ambacht is ook het thema van de Open

paradepaardje van GroenLinks. De

gemeente die haar grenzen op slot

Monumentendag 2015. Het tweede

SP benadrukt altijd tegen te zijn

heeft voor oude auto’s, en daar kan de

weekend van september, dit jaar op

geweest. Wethouder Lot van Hooijdonk

rest van Nederland niet automatisch

12 en 13 september, is traditioneel het

(Milieu) kan in ieder geval vandaag

van op de hoogte zijn. Ook willen ze

weekend van Open Monumentendag.

nieuwe kanttekeningen tegemoetzien,

weten of het college juridisch advies

Vorig jaar kwamen meer dan 1 miljoen

ondertekend door voornoemde partijen

heeft ingewonnen voor het opstellen

bezoekers af op dit mooie evenement.

en de oppositiefracties PvdA en CDA.

van het zogenoemde bebordingsplan.

Gratis monumenten bezoeken, die vaak

Vooral de christendemocraten trekken

De SP noemde de milieuzone in

de rest van het jaar niet voor publiek

vanuit de oppositiebanken fel van leer.

haar verkiezingsprogramma al een

geopend zijn. Als bezitters van onze

Fractievoorzitter en woordvoerder

‘schijnoplossing, vanwege het geringe

kunstige en vaak op ambachtelijk

(Milieu, Mobiliteit) Sander van

effect, die de vervuiling alleen maar

wijze gemaakte voertuigen is Open

Waveren verweet het college eerder

verplaatst’. In dat opzicht moet de mede

Monumentendag een uitgelezen kans

‘persberichtenpolitiek’. Nu richt hij zijn

ondertekening niet worden gezien als

om ons fraaie mobiele erfgoed aan het

pijlen op de bestuurder in kwestie. “De

een politiek statement, stelt raadslid

publiek te tonen. Tijdens de laatste

energie die wethouder Van Hooijdonk

Michel Eggermont. “Linksom of

Algemene ledenvergadering van de

heeft gestoken in interviews op

rechtsom hebben D66 en GroenLinks

FEHAC, eind april jl., deed Open

televisie en in kranten om uit te leggen

een meerderheid, met de ChristenUnie

Monumentdag directeur Edith den

hoe geweldig de milieuzone is, lijkt

of de PvdD. Ons verhaal is niet

Hartigh een oproep aan de bezitters

helemaal verdwenen.”. Onlangs bleek

veranderd. De uitvoering moet gewoon

van mobiel erfgoed om massaal mee

dat het aantal verkeersboetes de 5000

netjes gebeuren”, aldus Eggermont.

te doen aan Open Monumentendag

naderde. Dat getal zal zeker worden

op 12 en 13 september. Dat kan als

dat het milieueffect nog kleiner is dan

KUNST EN AMBACHT
CENTRAAL OP OPEN
MONUMENTENDAG
2015

al was voorzien, omdat blijkbaar veel

Op de voorpagina van het oldtimerblad

agrarische voertuigen bij een molen

oude auto’s toch de binnenstad in

Onschatbare Klassieker staat het

of boerderij, vrachtauto’s bij een

rijden.”. Concreet stellen de vier fracties

deze maand: rijdende kunst aan het

fabriek en auto’s bij een werkplaats of

(nogmaals) de juridische haalbaarheid

Comomeer. Het gaat bij die ‘kunst’

ambachtelijke garage. Wat te denken

van de milieumaatregel en de wijze

over de Pegaso Z102 V8 ‘Cupula’ uit

van een concours d’élégance bij een

overschreden, of is dat ondertussen al.
De milieuzone verwordt daarmee tot
tolheffing, aldus liet CDA. “Dat betekent

club, dat kan als organisator van een
rit of evenement en dat kan ook als
individuele voertuigbezitter. Er zijn dan
allerlei leuke combinaties mogelijk:
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kasteel of buitenplaats. Of gewoon

indrukwekkende verzameling mobiel

opgenomen. Voor geïnteresseerden

uw motorfiets opstellen naast een

erfgoed, die zijn weerga niet kent. De

in geschiedenis en erfgoed van de

open monument! Er kan van alles op

grootste collectie varend erfgoed ter

mobiliteit in Nederland en voor

Open Monumentendag. FEHAC sluit

wereld, de hoogste concentratie rijdend

beleidsmakers biedt “Erfgoed dat

zich hier graag bij aan en heeft Open

erfgoed, de grootste dichtheid als het

beweegt!” inzicht in en ondersteuning

Monumentendag aangeboden het

om railmusea gaat en een collectie

bij het proces van culturele waardering

mobiele erfgoed gedeelte te coördineren.

vliegend erfgoed van luchtvaartpioniers

van historische vervoermiddelen.

In onderstaande gemeentes is nu al

als Fokker en Plesman die wereldwijd

Voor een breder, in cultuur en

een plaatselijk comité actief om Open

tot de verbeelding spreekt. Het mobiel

erfgoed geïnteresseerd publiek

Monumentdag 2015 te organiseren.

erfgoed heeft zich de afgelopen decennia

roept dit fraaie en rijk geïllustreerde

Daar kunnen nog meer gemeenten

ontwikkeld tot een volwaardige

werk een treffend beeld op van de

bijkomen. Mocht u belangstelling

erfgoedsector die een nationaal

veelomvattende en gevarieerde wereld

hebben voor deelname: meldt u dat dan

belang vertegenwoordigt met een

van het mobiel erfgoed. Die wereld

aan het secretariaat van de FEHAC.

breed draagvlak in de samenleving.

bestaat uit belangwekkende historische

secretariaat@fehac.nl DE FEHAC helpt

Een mijlpaal in die ontwikkeling is de

vervoermiddelen én uit de mensen die

u dan verder op weg. Op de site van

oprichting geweest van de stichting

zich met al hun passie inzetten voor het

Open Monumentendag staat ook nog

Mobiele Collectie Nederland (MCN)

behoud ervan. Aan hen is het te danken

meer informatie.

door de koepelorganisaties in het

dat het allemaal nog bestaat. “Erfgoed

mobiel-erfgoedveld: de Federatie Varend

dat beweegt!” is een onmisbaar

Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch

boek, voor alle belanghebbenden

Railvervoer Nederland (HRN), de

en belangstellenden in deze sector

ROTTERDAM De stichting Mobiele

Federatie Historische Automobiel-

van de erfgoedwereld. Dat werd ook

Collectie Nederland en het Mobiel

en Motorfietsclubs (FEHAC) en de

onderkend door het Mondriaan Fonds,

Erfgoed Centrum hebben onlangs

Nationale Federatie Historische

het Nationaal Restauratiefonds en

de publicatie “Erfgoed dat Beweegt!”

Luchtvaart (NFHL). De stichting MCN

de Rijksdienst voor het Cultureel

~ Handboek culturele waardering

streeft naar duurzaam behoud van

Erfgoed, die deze uitgave in materiële

Mobiel Erfgoed gepresenteerd. Dit

een representatieve en authentieke

en immateriële zin mogelijk hebben

boek maakt andermaal duidelijk

Collectie Nederland op het gebied

gemaakt.

welke enorme culturele waarde onze

van historische vervoermiddelen. De

nationale collectie mobiel erfgoed

publicatie “Erfgoed dat beweegt!” past

vertegenwoordigt. Daarnaast roept

naadloos in dat streven. Het boek maakt

dit fraaie en rijk geïllustreerde werk

duidelijk hoe de culturele waarde van

een fascinerend beeld op van de

het mobiel erfgoed bepaald kan worden

brede en gevarieerde wereld van

en hoe dat mobiel erfgoed vervolgens

het mobiel erfgoed. Nederland is

in het Nationaal Register Mobiel

altijd een land geweest van handel

Erfgoed, hét overzicht van historische

en verkeer. Resultaat daarvan is een

vervoermiddelen in ons land, wordt

erfgoed dat
beweegt!

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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PORSCHE

verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche
vormen een legendarische klasse.
Elke Porsche is uniek en heeft
voor u een onschatbare waarde.
Porsche’s vragen om een speciale
behandeling ook op het gebied
van verzekeren.
Peter Yska Verzekeringen is
gespecialiseerd in de verzekering van
nieuwe en klassieke modellen: vanaf
8 jaar is al een klassieker-verzekering
tegen taxatiewaarde mogelijk.

1e taxatiekosten voor
clubleden €50,-Taxatie 1x per 36 maanden
Verzekering tegen vaste taxatie
Maximaal 10.000 km per jaar

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10
7678 VC Geesteren
voor informatie 06 188 134 48
of kijk op www.yskaverzekeringen.nl

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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€

Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

aar

per j

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerverzekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...
Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzekering nog tal van andere sterke voordelen;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Geen eerste auto verplichting, dagelijks gebruik toegestaan
3000 tot 20.000 km per jaar met 75% no-claim korting
Uitstekende voorwaarden volgens de FEHAC wensen
Premie exclusief poliskosten en assurantie belasting
Premiewijziging acceptatie onder voorbehoud
Meerdere hobby-auto’s op één polis
Geen maximale taxatiewaarden
Premie inclusief europadekking
Vaste/club taxatie toegestaan

Voor meer informatie bel: 036 548 70 78
of mail naar klassiek@gio-adviesgroep.nl
Vrijblijvende offerte via e-mail of fax.
Kijk op www.klassiekeverzekering.nl

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%

korti
ng
premop uw
ie
Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

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

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

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

Er bestaan geen oude Porsches. Alleen nieuwe eigenaren.
Laat u verleiden door de uitgebreide collectie gebruikte Porsches
bij Porsche Centrum Gelderland of kijk op porschecentrumgelderland.nl

Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon +31 (0)26 356 0 911.

