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VAN DE VOORZITTER

W

e zien eindelijk weer wat licht aan het einde van de t……

wordt het iets brosser en breken er stukjes af, maar

of beter gezegd, we rijden met onze Porsche in een

het doet het nog wel steeds. Dit gaan we natuurlijk

drukke tunnel en zien het einde naderen alwaar we weer lekker

allemaal repareren en herstellen, maar het feit

onze boxermotoren kunnen laten brullen en kunnen genieten

dat je na 50 jaar nog steeds dezelfde onderdelen

van de te nemen route.

in je auto hebt kunnen zitten waar hij mee uit de
fabriek is gekomen, blijft toch indrukwekkend.

Nog ongeveer een week en alle maatregelen omtrent de Corona

Hebben ze toch goed voor mekaar gehad bij Porsche

pandemie worden opgeheven. Zou het dit jaar dan eindelijk gaan

toentertijd. Ik geloof niet dat dat bij een moderne

gebeuren? Kunnen we weer zonder enige beperkingen ons stalen

auto ook het geval zal zijn, daar moet je naar een

ros pakken en de wijde wereld in trekken? Ik hoop het echt. Alle

paar jaar al uitkijken met plastic clipjes, etc. We

voortekenen zijn er, maar ik denk wel dat we rekening moeten

zullen het verloop van dit project in een toekomstig

houden met het scenario dat we toch niet helemaal terug gaan

clubblad laten zien.

naar normaal. We zullen wellicht toch nog steeds op onze trip
wat zaken tegenkomen, andere landen, andere regels, andere

Ik hoop dat we elkaar weer snel zullen zien, tijdens

interpretatie. Op de ferry’s naar Zweden nog mondkapjes, nog je

de Paasrit in Noord-Holland, tijdens een technische

coronapas laten zien in Frankrijk bij restaurants? We gaan het

keuring in Mijdrecht, of ergens anders. Ik kan in

wel zien. We kunnen in ieder geval weer lekker op pad, erop uit

ieder geval niet wachten. En van wat ik heb gehoord

en genieten van onze bolides…

en gezien, jullie gelukkig ook niet.

De agenda voor 2022 is klaar. Er worden nog wat laatste

Tot snel!

puntjes op de “i” gezet. We zien dat jullie als leden hongerig
zijn naar de geplande ritten en trips. Dat geeft mij ook weer

Hessel Roukema

wat meer energie. De afgelopen jaren waren voor mij, maar

Voorzitter

ik denk ook de overige bestuursleden, niet altijd een feestje.
Dingen organiseren, weer moeten afzeggen door de geldende
beperkingen, soms leidde dat tot minder motivatie en minder
inzet. Maar we wisten waarvoor we het deden en dat de tijd
weer zou komen dat het allemaal weer kon. Er staat al veel op
de kalender, maar er kan wellicht nog het een en ander bij. We
hebben tijdens de online ALV al weer wat ideeën gehoord waar
we zeker naar gaan kijken. Maar de oproep blijft aan een ieder
van jullie, laat horen die ideeën en wensen! Of wellicht nog beter,
help ons die ideeën realiteit te maken door een rit te organiseren

Het ultieme clubhuis.

of een product aan te dragen wat we wellicht voor leden kunnen
inkopen. Jullie weten ons te vinden….
Van mijn kant nog even een update over mijn bourgondisch rode

Uw Porsche Centrum.

schoonheid. Zoals al eerder gemeld, ga ik de motor voorzien

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl

de 911 en gaat de motorbok op. Alle onderdelen zijn besteld en

van nieuwe zuigers en vernieuwde cilinders. De motor is nu uit
binnengekomen, de carburatie is er al vanaf gehaald, dus op
naar de kleppenaansturing om verder bij de cilinders en zuigers
te komen. Wat je meteen opvalt en bewust van wordt als je zo’n
motor gaat demonteren, is dat de onderdelen die door je handen
gaan wellicht ook zo’n 50 jaar oud zijn, zoals de auto. Sommige
onderdelen zijn merkbaar verouderd, verkleurd en wellicht
wat broos geworden, maar het doet nog wel steeds waarvoor
het bedacht is. Het kapje achter de dynamo met vinnen om de
luchtstroom te begeleiden, de kap boven op de motor die helpt
de licht van de fan door de motor te laten stromen, allemaal
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

DAAGS NA DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZONDAG
13 MAART JL. LEG IK DE LAATSTE HAND AAN DE KOPIJ VOOR DIT
APRIL NUMMER VAN UW CLUBMAGAZINE. DE CORONA CRISIS IS
AFGELOST DOOR DE OORLOGSVERSCHRIKKINGEN IN OEKRAÏNE MET
EVENEENS WERELDWIJDE CONSEQUENTIES. HET IS TE HOPEN DAT
VERDERE ESCALATIE IN DIE REGIO WORDT VOORKOMEN EN DAT ER
OP KORTE TERMIJN DUURZAME VREDE IN OEKRAÏNE TERUGKEERT.

I

mooie Zeeland. Erwin Schütz stuurde namens clublid Jacob Bakker

en de respectievelijke 80ste verjaardagen van Gijs van

een leuk reisverslag in van een tocht door Engeland, die ze samen

Lennep en Derek Bell. Het laatstgenoemde artikel

met hun partners met – uiteraard – de Porsches maakten. Dit artikel

werd toegespeeld door Richard Fortuin, de collega

werd eerder al in RS Porsche Magazine gepubliceerd.

redacteur van de Porsche 928 Club Nederland,
waarvoor hartelijk dank. In de serie over de historie

In de januari uitgave van hetzelfde RS Porsche Magazine de aftrap

van onze club komt deze keer clubblad 4 van

van een nieuw initiatief. Vanaf nu worden telkens een aantal

jaargang 2 aan bod, oorspronkelijk gepubliceerd

pagina’s in dat magazine gevuld met nieuws vanuit de officiële

in december 1995. Op de middenpagina verder

Nederlandse Porsche clubs. Telkens vier pagina’s die de clubs

een foto-impressie van een bezoekje aan het

vullen met korte berichten en foto’s over evenementen die hebben

onlangs geopende Porsche Centrum Rotterdam.

plaatsgevonden of gepland staan of andere onderwerpen die

Het pand van het voormalige auto-imperium van

n het licht van dit soort ontwikkelingen valt zoiets als een deadline

interessant zijn voor Porsche liefhebbers. In deze uitgave van jullie

John van Dijk & Dochters aan de Schuttevaerweg

voor het samenstellen en aanleveren van een clubmagazine natuurlijk

clubmagazine een impressie van die eerste publicatie.

in de Rotterdamse Spaanse Polder is werkelijk

volstrekt in het niet. Het gewone leven gaat hier door maar de gevolgen van

fenomenaal verbouwd en de collectie Porsches

de oorlog dienen zich aan, ook al staan ze in schril contrast met hetgeen

Afgelopen jaren publiceerde ik in de eerste clubmagazines van

(en Bentley’s en Lamborghini’s) bepaald

de Oekraïense bevolking overkomt. Een volle tank Shell V-power voor

’t seizoen een uitgebreide analyse van onze clubleden en hun

indrukwekkend. Leuk om een keer te bezoeken!

de SC kost meer dan 200 Euro en de gasprijzen gaan door het dak. Uw

auto’s. Dit mede naar aanleiding van de in het najaar van 2019

redacteur kan de effecten wat weg dempen met ruim 20 zonnepanelen

ingevoerde verruiming van de leeftijdsgrens voor tot onze club

Tot slot is er beknopt verslag gedaan van

op het dak, de hybride warmtepomp op zolder en de e-tron voor de deur.

toegelaten Porsche 911 en 912 modellen. Later dit voorjaar wordt

de op zondag 13 maart gehouden algemene

Aangezien lang niet iedereen die mogelijkheden heeft, komt de overheid

er een ledenenquête uitgeschreven waarin de auto’s van leden aan

ledenvergadering en zijn daar de vaste rubrieken van

met compensatiemaatregelen om de hoogste nood te ledigen.

bod komen, om zodoende de bij de club beschikbare informatie

het bestuur, de boekbespreking, het FEHAC nieuws

hieromtrent te actualiseren. De uitkomsten daarvan neem ik in

en de boordevolle evenementenkalender voor dit jaar.

De stijgende brandstofprijzen vormen een bruggetje naar de

een latere uitgave van het clubmagazine mee. Dat heeft u dus nog

Het ziet ernaar uit dat we dit seizoen onze Porsches

decemberuitgave van de Autoweek Classic, waarin de vaste rubriek

tegoed. Nog wel even over vorig jaar: qua ledenaantal was er in 2021

911 en 912 de sporen kunnen gaan geven!

PRIJSPEIL was gewijd aan de prijsontwikkelingen van de luchtgekoelde

opnieuw sprake van groei: van 263 naar 276 leden. Er zijn 24 leden

Porsche 911 modellen. Na het (absurde) hoogtepunt rond 2015 vertonen

bijgekomen, 11 leden hebben opgezegd. Ook dit jaar zit de groei qua

Hopelijk tot ziens op de Paasrit op 18 april en andere

de prijzen alweer een aantal jaren een dalende trend. Voor de klassieke

auto’s vooral in de G-modellen.

ritten en bijeenkomsten later dit seizoen.

mate voort maar voor de G-modellen is in 2019 een kentering opgetreden

Uw redacteur vertaalde en bewerkte verder een aantal artikelen,

Marc Bezem

want die prijzen vertonen een stijgende lijn. Prijsontwikkelingen voor

waaronder over de Porsche 911 SC van de in 2020 overleden

redacteur - webmaster

de 911jes (en andere klassieke auto’s) op middellange en lange termijn

briljante Porsche technicus Hans Mezger, 50 jaar Porsche Design

F-modellen, de 964 en 993 duurt die daling nog steeds in min of meerdere

hangen volgens het Duitse marktanalysebureau Classic Data naast vraag
en aanbod vooral van externe wereldwijde ontwikkelingen af, waaronder
de brandstofprijzen. Ook de beschikbaarheid en het prijsniveau van
synthetische brandstoffen wordt als factor genoemd. Wellicht ligt de
toekomst voor het rijden met onze auto’s (mede) in die hoek en zijn we niet
allemaal veroordeeld tot het laten ombouwen naar elektro power van onze
klassiek erfgoed.
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Dan over naar de inhoud van dit clubmagazine. Clublid Bert van den
Berg doet uitgebreid uit de doeken hoe hij al in zijn vroege jeugd besmet
raakte met het Porsche virus en hoe dat als een rode draad door z’n
leven loopt, binnen en ver buiten Nederland. Zijn nog helemaal originele
Porsche 911 SC in jubileumuitvoering én turbolook heeft inmiddels meer
dan vierhonderdduizend (!) kilometer gereden en rijdt naar eigen zeggen
nog als nieuw. Hakse Straatsma leverde net voor de sluitdatum een als
altijd interessant en lezenswaardig artikel in wat deze keer gaat over de
ontwikkeling van automatische versnellingsbakken bij Porsche. Jeroen
Caré vertelt in zijn vaste column iets over zijn technische kennis van
Porsches en Willem de Wildt doet verslag van een tocht naar en door het
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SAFARI PORSCHE 911
Er gaat een “Safari” versie komen van de 911. Porsche ontwikkelt al

gebouwen van weleer met enige historie en statuur.

enige tijd een offroadversie. Een opgehoogde versie waarmee ze met

We hebben gezocht naar authentieke plekken en ik

het prototype door de sneeuw boenderen. Op het laatste prototype

wil het kasteel van Rhuba Skala even uitlichten. Dit is

zaten spatbordverbreders en een grote vaste achterspoiler op basis

niet het modernste hotel of misschien wel ouderwets

van een Carrera 4S.

te noemen, maar heeft een enorm karakter en is

Het is toch iedere keer weer wonderbaarlijk hoe Porsche een niche

prachtig gelegen hoog op een rotswand in de bossen

vind om weer een versie te ontwikkelen.

met een prachtig uitzicht over het lager liggende land.
Zelf heb ik daar van de zomer een dag gewandeld en
het gebied is daar prachtig.

HET KASTEEL VAN RHUBA SKALA
Dit kasteel werd ergens vóór 1353 gesticht,
waarschijnlijk door Hynek van Wallenstein. Zijn
nakomelingen bezaten het kasteel tot 1416. In 1460
kwam het in handen van Zajíc van Hasenburgs. Als
vergelding na een ruzie met koning Jiří werd het
kasteel belegerd en veroverd door het leger van de
koning. In 1492 werd het kasteel overgenomen door
de lijn van Svojanovský van Boskovice, die het kasteel
van Skála heeft uitgebreid tot ongeveer 54 dorpen en
gehuchten. Jan Svojanovský raakte vervolgens in de
(bron: Auto Review)

schulden en werd gedwongen het landhuis deel voor
deel te verkopen aan Zikmund Smiřický van Smiřice.

Voorlopig gaan wij met onze Porsche’s nog niet op Safari, maar

Hij en zijn nakomelingen hebben het landgoed

hebben we wel een mooi programma klaar staan voor 2022. Vele

verder uitgebreid en herbouwde de oude gotische

evenementen zijn doorgeschoven naar 2022 en lijken nu eindelijk

burcht in een renaissancekasteel met drie vleugels.

allemaal weer doorgang te gaan vinden. Een ervan is de Boheems

In 1618 kwam Albrecht Jan Smiřický actief op tegen

Paradijsrit, waarover Dennis hierna ’t nodige vertelt.

keizer Ferdinand. Het landhuis werd toen niet in

BOHEEMSE PARADIJSRIT

beslag genomen, maar kwam onder de controle
van zijn bewaarder, Albrecht van Wallenstein en

Afgelopen weekend heb ik me zitten te verlekkeren in aanloop naar

werd aangesloten bij Albrechts hertogdom Frýdlant.

het verkocht aan Jan Lexa van Aerenthal. De Aerenthals waren

onze reis naar het Boheemse Paradijs. Zoals ik nu kan inschatten

Tijdens de opvolgende dertigjarige oorlog heeft

goede landheren die het kasteel enigszins op romantische wijze

wordt dit een fantastische reis. Het organiseren van zo’n reis is

het kasteel flink te lijden gehad. Direct na de dood

hebben aangepast. Ze hebben de Hrubá Skála laten herbouwen

altijd een hele voorbereiding. Vaak surfen we het internet tien

van Albrecht van Wallenstein werd het beroofd

in neogotische stijl. Aloys graaf Lexa van Aehrenthal was de

keer af op zoek naar mooie plekken waar we langs zouden moeten

door zowel de Saksen als het keizerlijke leger,

minister van Oostenrijk-Hongaarse buitenlandse zaken. Het

rijden met onze Porsches. Dit begint bij de standaard toeristische

vervolgens is het overgenomen door een Zweeds

kasteel werd vervolgens in 1945 door de staat geconfisqueerd.

plekken tot de wat meer off-the-beaten-track zaken. Na het surfen

garnizoen om pas in 1639 terug te zijn gewonnen

Kort daarna hebben de communistische vakbonden het pand

zoeken we naar goede reisafstanden om combinaties te maken

door de keizerlijke troepen. Later, in 1643, werden

overgenomen om het pand aan te passen aan recreatieve

van hetgeen we voor ogen hebben. En dan zoeken we plekken op

ze weer verdreven door de Zweden onder bevel van

voorzieningen. Ook daarin zijn verschillende delen verloren

te overnachten en die goed zijn voor de interne mens. Nu had ik

generaal Torstenson. Natuurlijk heeft het landhuis

gegaan. Inmiddels is het gerenoveerd en wordt het geëxploiteerd

deze reis al 2 jaar geleden uitgezet maar was het tijd om het een

van Hrubá Skála enorm geleden, veel dorpen zijn

als hotel.

stapje verder te brengen afgelopen zomer. Ik ben toen afgereisd

platgebrand of verlaten. Door de uitspraak van

naar Tsjechië om een deel van de route uit te zetten, in een bij ons

de keizer in 1658 moest Hrubá Skála, samen met

En zo komen we in deze trip langs vele kastelen met een lange

bekend gebied. Ik heb daar een paar dagen wat weggetjes gereden

andere kastelen, worden afgebroken om niet als

geschiedenis. Rijden we via landweggetjes van de ene plek naar

om te kijken wat handig zou zijn voor de eerste dagen, in het noord

buitenpost voor de vijand te dienen in geval van een

de andere. Iets om ons op te verheugen…

westen. We hebben een aantal hotels bekeken / geïnspecteerd en

mogelijke toekomstige oorlog. Het ladnhuis werd

een keuze gemaakt. Afgelopen weekend heb ik alle hotels bevestigd.

uiteindelijk gered na protesten. In 1710 en 1804 werd

We hopen dat we dit jaar met z’n allen weer fijn gaan genieten

We gaan dit keer wat meer op stand, alle overnachtingen zijn

het kasteel door brand beschadigd, maar in beide

van mooie momenten! Samen op de verschillende unieke trips

minimaal 4* en we gaan ook naar enkele 5* hotels. En dat zijn dan

gevallen hersteld door de Wallensteins. In 1821 werd

en ritten die we voor jullie hebben klaarstaan.

We hopen dat we elkaar weer snel kunnen zien!
Dennis & Patrick
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036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Dennis Gronert
06 - 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl
TECHNISCHE COMMISSIE
Peter Broerse
Bert van den Berg
Contact: Vincent van den Berg
06 - 247 339 72
tc@klassieke911912.nl
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Vincent van den Berg
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4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
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06 - 53 236 691
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webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

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

NB. Het schaalmodel voor Albert is vervaardigd door Patrick
Kohnen van Scalepassion.nl. Elders in dit clubmagazine treft u een
advertentie aan.

VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl
COVERFOTO
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 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.

JALOERSMAKEND - COLUMN JEROEN CARÉ

JALOERSMAKEND

Ik ben nu een aantal jaren lid van deze mooie club van liefhebbers, en ondanks dat we de afgelopen jaren om duidelijke redenen weinig echte bijeenkomsten hebben gehad, is mij opgevallen dat er twee soorten leden zijn.
De ene soort weet alles van zijn (weinig: ‘haar’…., moeten we

manier mijzelf kennis eigen te maken. Ik geloof daar

wat aan doen, diversity!!) auto: over de techniek, de uitvoering,

ook wel in. Maar ik durf niet. Mijn 1972 Ölklappe

de afwijkingen op die uitvoering, de modificaties, wat is origineel

is origineel. Nooit aan gelast, nooit overgespoten,

en wat niet, de aanpassingen die gebruikelijk zijn of niet, de

en ben veel te bang dat ik iets fout doe. Ik was ooit

combinatie van motoruitvoering met carburateurs, enzovoort

eens voornemens de opbergbakken in de portieren

enzovoort…. Zo kan ik wel even doorgaan.

te vervangen, de chromen randen waren helemaal
verbogen, dus die moesten worden vernieuwd.

De andere soort ben ikzelf. Ik ben het enige lid dat het talent om

Na secuur de internet filmpjes te hebben bekeken

die kennis op te slaan niet heeft. En je kan niet zeggen dat ik het

over hoe dit aan te pakken, stond ik gewapend met

niet geprobeerd heb. Ik heb alle boeken in de kast met alle 911

schroevendraaier voor de openstaande portier en

uitvoeringen vanaf de eerste 911. Met de gedetailleerde uitleg over

durfde ik het alsnog niet aan. Ik sprak laatst iemand

de verschillen in carrosserie, modificaties en motoruitvoeringen

die chassis restaureert en die gaf aan dat ie nooit

tussen de ene versie uit 1974 en de andere versie uit 1974. En ik

geen probleem heeft ergens de zaag in te zetten,

heb ze ook gelezen ook. Ik heb de plaatsjes bestudeerd om de

onder het mom: ‘het valt altijd te repareren’. En

verschillen te ontdekken, en geprobeerd de versie nummers te

ondanks dat ik weet dat het waar is, durf ik het toch

ontrafelen. Maar aan het einde van de rit (!) mag het allemaal niet

niet aan.

baten.
Maar ik geef niet op. Ik heb laatst een motorblok
Ik stel mij de hersenen voor als een grote kabinetskast met achter

gekocht en die helemaal in elkaar gezet. Luisterde

de vele verschillende deurtjes informatie die op gepaste moment

allemaal nauw, en was nog niet eens zo makkelijk.

beschikbaar is als daar om wordt gevraagd. En bij mij zijn ze over

Maar nu staat hij te blinken op de kast en als ik op

het algemeen redelijk gevuld, zeker voor de onderwerpen waar ik

het knopje druk gaan de zuigers draaien en knipperen

een grote interesse voor heb. Ik durf zelfs te stellen dat ik bij een

de lampjes als ware het een ontsteking. Het is niet

willekeurige 2-voor-12 quiz, per-seconde-wijzer spel of ik-weet-

veel maar is een begin zullen we maar zeggen.

het-beter quiz geen slecht figuur zou slaan. Maar zodra het luikje
‘911-kennis’ opengaat kijk ik een groot zwart gat: niets van alles

Ik gaf aan dat mijn auto origineel is. Das niet

wat ik gelezen en bestudeerd heb is terug te vinden, en haak ik af

helemaal waar. Ik heb period-correct stoelen laten

in ieder gesprek of poging daartoe. Mijn goede vriend Maurice heeft

restaureren en die zijn inmiddels geplaatst. Bijgaande

dat talent wel. Als we op willekeurige bijeenkomst lopen heeft hij

foto laat zien hoe ik daar zelf aan heb bijgedragen….

bij iedere auto in mijn ogen deskundig commentaar, en kan precies

Of toch niet? De oplettende kijker weet het antwoord.

duiden (volgens mij) wat wel of niet origineel is. Jaloersmakend.
Ik denk dan ook wel vaak: ‘je kunt mij alles wijsmaken’, maar ik
vertrouw hem. Toen we laatst bij de door de club georganiseerde
voorlichtingsdag waren voor brandblussystemen, en hij in gesprek
raakte met een andere liefhebber was mijn rol in het gesprek snel
uitgespeeld. Er restte mij niet veel meer om nog maar eens een
bakje koffie voor ons drieën te halen en een extra plakje cake. Daar
ben ik dan wel weer goed in.
Maurice adviseert mij dan ook regelmatig om actief aan je auto te
werken. Zelf dingen te gaan veranderen, beetje sleutelen, en op die
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Even poseren naast de auto tijdens de foto sessie op Zandvoort circuit
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

EVEN VOORSTELLEN: BERT VAN DEN BERG

Ik herinner me een voorval, en dat was achteraf een blamage, dat

Naam: Bert van den Berg

ik een marktkoopman met zijn busje niet meer aan de gang kreeg
en hem meenam naar de garage. De chef van de werkplaats stond

Geboortejaar: 1952

mij al lachend op te wachten want hij had al een vermoeden wat
er loos was. Ik uitleggen wat ik allemaal al geprobeerd had. Een

Burgerlijke staat: gehuwd met Margreet

oude handdoek onder de hete kraan om de carburateur heen, even
wachten en de motor startte weer. Had je kunnen (moeten) weten
was het commentaar, want dat busje rijdt op gas en als de motor

Werk: G
 epensioneerd Shell International
medewerker

er hard aan moet trekken, helling op in de Velsertunnel en zwaar
beladen, dan is de kans groot dat de gasklep bevriest! Enfin, vanaf
mijn twintigste zo’n vier jaar elke vakantie als volwaardig monteur
bij mijn vader gewerkt en in die periode naast de studie heel veel
praktijkkennis opgedaan.

SHELL – HET VERRE OOSTEN

EVEN VOORSTELLEN

BERT VAN DEN BERG

Mijn loopbaan voor Shell begon op Borneo, eerst als productie
supervisor later als Offshore Installation Manager toen naar
Oman als hoofd Production Operations en vervolgen naar Syrië
als Operations Advisor voor de Gouvernement Oil Company. In

Hobby: T
 echniek klassieke Porsche 356 en
911
Theater geluid en licht techniek
	Programma beleid lokale Radio en
Televisie
	Verder de kleinkinderen, een
occasioneel game of Golf, horloges
maken, volg de energie transitie
discussies en gerelateerde
innovaties.

het begin van mijn loopbaan al snel veel specialisaties bijgeleerd
op het gebied van gasmotoren, olie en gasproductie technieken,
gasturbines, gascompressoren en computer controle systemen
en later software applicatie ontwikkelaar. Gedurende mijn gehele

Auto’s: P
 orsche 911SC jubileumuitvoering
turbolook, grijs/beige metallic,
geblokte bekleding

loopbaan ben ik altijd met innovatie bezig geweest binnen en O&G
wereld.
In Borneo was ik bestuurslid van de Royal Brunei Motor Club

“DROOMAUTO VAN EEN 12-JARIGE”
Tijdens een autoshow bij het bedrijf waar mijn vader werkte en waarvan
hij later eigenaar werd, kregen wij van importeur Pon één van de
allereerste Porsche’s 911 te leen voor de show. Ik had in die tijd het
voorrecht dat ik al eens mee had mogen rijden in verschillende 356’s
waaronder zelfs een echte Carrera. Toen had ik natuurlijk geen enkel
besef van wat die auto’s ooit waard zouden worden, de Porsche 911
voor mij toen het absolute summum. Als ik achter de 911 stond en langs
de schuine achterruit omhoog keek, dan gebeurde er wat met me. Zo
imponerend, dat gevoel had ik nog niet eerder ervaren. Toen heb ik
mijzelf plechtig beloofd: “Als ik later groot ben wil ik een 911”.

die om de andere week autocross, motorcross go-karting en

mijn zinnen opgezet, dit moest hem worden, de

off-road jungle trips organiseerde. Zelf deed ik aan autocross en

verwezenlijking van mijn jongensdroom. De eigenaar

was Marshall bij de andere activiteiten. Het hoogte punt was het

was een Engelsman, die de auto vanuit de UK had

organiseren van een Internationale Go-Kart Grand Prix, waar ik

geïmporteerd. Hij was piloot bij Brunei Airlines, maar

als Chief Marshall de nodige zweet druppels heb gelaten van de

een affaire met een stewardess bracht daar abrupt

warmte en spanning. In de vrije tijd die nog over was heb ik veel

een einde aan. Hij moest het Sultanaat Brunei per

auto’s van collega’s onderhanden gehad. Ik had de Crypton Tuning

direct verlaten. Een goede vriend van de piloot, hoofd

kast met scope vanuit Nederland overlaten komen. Als de lokale

van de British School in Bandar Seri Begawan, moest

garage er geen raad meer mee wist, mochten ze bij mij aankloppen

de auto voor hem verkopen. De auto heeft best wel

voor advies en hulp. Vaak een simpel afstellingsprobleem maar ook

lang te koop gestaan omdat de vraagprijs voor die

complete motorrevisies volgden. Vele bijzondere auto’s kwamen

tijd te hoog was en wanneer er een proefrit werd

in die periode langs: Datsun Z series, Jaguar Mk-2 en E-types,

gemaakt, de motor niet goed liep, zo’n 2.200 tpm

MG’s, Toyota Celica’s, Nissan Gloria’s en natuurlijk ook mijn

stationair. Niet zo vreemd want er was in heel Brunei

eigen auto’s waaronder de cross Kevers en natuurlijk onze Porsche

geen monteur of garage die de zes carburateurs van

911T. Naderhand in het Midden Oosten volgde mijn technische

de 911 kon temmen. Ondanks de te hoge vraagprijs

auto kennis een ander pad puur door advies te geven aan vrienden

kon ik mijn kooplust niet onderdrukken en ben met

en bekenden maar ook bij de lokale Porsche dealer werd ik als

mijn vrouw naar Bandar gereden om de auto te zien.

technisch sparringpartner benaderd.

Na de proefrit had ik als snel door wat er aan de

DE VROEGE JAREN

MTS en 2 jaar later naar de HTS gegaan waar ik

Van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in techniek en zo wilde

werktuigbouwkunde studeerde. Tijdens mijn studie

DE EERSTE 911 – OF TOCH NIET?

ik altijd met mijn vader mee naar de garage. In die tijd was er bij

en totdat ik voor Shell uitgezonden werd, was ik

Maar goed, nog even terug naar Borneo. Het is 1980 en ik stelde

toen ik mijn prijs noemde, ongeveer de helft van de

mijn vader nog een Porsche monteur en leermeester in dienst.

elke dag in de garage te vinden en draaide ik ook

me de vraag: wordt het een klassieker of niet. Welnu, veel te

vraagprijs, was de school teacher ‘not amused’ en na

Al snel begon ik aan auto’s te sleutelen eerst eenvoudige en

mee in de hulp onderweg dienst. Elke keer weer een

kiezen viel er niet want er bevond zich slechts één 911 op het

’n koel afscheid zijn we onverrichte zaken weer terug

later moeilijkere klussen. Na mijn middelbare schooltijd naar de

uitdaging om een gestrande auto op weg te helpen.

hele eiland! Toen de auto te koop stond, heb ik daar onmiddellijk

gereden naar Mumong, waar wij toen woonden.

hand was en gebruikte ik mijn kennis om de prijs
naar beneden te praten. Het mocht niet baten want
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DE EERSTE 911 – AT LAST

showroom voor enkele dagen mocht meenemen om

een Porsche racespecialist net na de eeuwwisseling

Enkele weken daarna toen ik voor mijn werk een week offshore was

aan vrienden te laten zien. Bijna had ik daar een 911

binnenstebuiten gekeerd. In de jaren daarna kwam

had mijn vrouw samen met een vriendin het snode plan om de school

RUF Porsche gekocht maar dat is een verhaal apart

de carrosserie aan de beurt. Een van de beste – of

teacher in Bandar opnieuw op te zoeken zonder dat ik dat wist. Wat

(zie kader). Inmiddels verhuisd naar Damascus

eigenlijk wel de beste Porsche restauratie specialist

zij wel wisten was dat ik de auto nog niet uit hoofd gezet had. De

begon daar een nieuw auto avontuur. In Damascus

van Nederland – Siemerink en Zn in IJmuiden

dames met hun charme boden iets meer dan ik gedaan en omdat de

was het mij wel snel duidelijk dat ik daar niet naar

hebben de onvolkomenheden aan de carrosserie

school teacher zo langzamerhand wel wist dat de verkoop niet ging

een 911 hoefde te zoeken en had ik mijn zoektocht

lukken, met de slecht lopende motor, accepteerde hij de prijs van de

dan ook even gelaten voor wat het was, geduld

dames. De aankoop van de 911T uit 1970 was een feit.

was een schone zaak maar eens moest ik toch een
keer tegen een auto aanlopen die aan mijn wensen

Even een stop op en mooie uitkijkpunt langs de kust van Noord
Spanje

Gestald op de binnenplaats van een
kasteeltje in Zuid-Frankrijk bij een
vriend

verholpen en de auto van originele Porsche
goedgekeurde kleur en lak voorzien. Daarna nog
even alle rubbers van de ophanging vervangen,
rondom nieuwe gasschokbrekers, de bekleding

voldeed?! Op een goede avond tijdens een borrel op

dacht ik, dat is interessant en vertelde hem van mijn jaren lange

een opknapbeurt gegeven en zo blijft de auto in

de ambassade sprak ik een ambassademedewerker,

zoektocht naar een 911, waarop hij direct aanbod zijn broer van

topvorm. Zonder de authenticiteit van de auto al te

die mij vertelde dat het werk van zijn broer het

mijn wens op de hoogte te stellen. Kort daarna tijdens ons verlof

veel aan te tasten zijn

opkopen van auto’s was en wel in Duitsland. ‘Bingo’

in Nederland kreeg ik een telefoontje uit Duitsland. En dat gesprek
ging ongeveer als volgt:
Hij: “Ik sta hier in München naast één of andere grijze 911.”
Ik: “Is ie goed?”
Hij; “Weet ik niet.”
Ik;“ Hoe oud is ie?”
Hij; “1982.”

Onze 911T in de tuin bij ons huis in Mumong

Ik; “Wat moet je ervoor hebben?”
Hij noemde een prijs die zo laag was dat ik vroeg:
“Zit er soms geen motor in?”
Hij; “Jawel, als je hem wilt hebben voor die prijs moet je nu ‘ja’
Zo maar een kiekje onderweg in Duitsland

Off-road naar het hoogste punt van de Stelvio pas
in de Dolomieten

zeggen.”
Dat heb ik gedaan en zo kocht ik dus ongezien deze Porsche 911SC,

De 911T na restauratie voor een Ja-knikker in het Seria olieveld

Dit exemplaar moest mijn klassieker worden, maar helaas bleek
tijdens het restaureren dat de auto ooit een koprol had gemaakt
en dus niet meer origineel was. Ik baalde enorm en halverwege de
restauratie heb ik er na die ontdekking zes maanden niet meer naar
omgekeken. Uiteindelijk toch besloten hem af te bouwen, waarna ik
er nog vier jaar zonder problemen en met veel plezier mee gereden
heb. De auto toen verkocht aan lokale mensen die de auto binnen
een jaar volledig verruïneerden door allerlei aanpassing die verre van
origineel waren. Ook hun eerste onderhoud van de motor draaide uit
op een drama en zo is de auto uiteindelijk ter zielen gegaan. Zonde!

SHELL – HET MIDDEN OOSTEN
De zoektocht ging verder. Wij waren inmiddels naar Oman verhuist
en aldaar contact gelegd met de lokale Porsche dealer SATA met het
doel mij te informeren als er een mooie 911 te koop aangeboden zou
worden. Dat is in de zeven jaar dat wij daar woonden nooit gelukt.
Wel heb ik vrienden daar in een Porsche gepraat. Mijn contacten
met de dealer waren dusdanig goed, dat ik elke auto zo uit de

De (bijna) aanschaf van ‘n echte RUF

die mij gaat overleven.

Op een zekere dag stond er bij de Porsche
dealer in Oman een extreem in twee kleuren
gespoten 4 jaar oude RUF 911 te koop. Ik
was nog jong dus durfde dat wel aan. Het
interieur was door RUF helemaal aangepast
en de motor had de nodige extra PK’s.
Een droom van een auto om bij te kwijlen,
maar ja er hing wel een prijskaartje aan en
helaas veel hoger dan ik toen voor mezelf
kon justificeren. Dus laten staan. Twee jaar
later stond dezelfde auto weer te koop en
dus dacht ik ‘nu is ie van mij’. Het werd mij
echter sterk afgeraden door de dealer, waar
ik bevriend mee was, die alle onderliggende
weggewerkte schade liet zien nadat de auto
in die twee jaar gebruikt was voor woestijn
racen in Saudi Arabië. Balen want nu was de
prijs okay maar de auto niet. Best wel een
beetje spijt dat ik de eerste keer mijn hand
niet over mijn portemonnee gestreken had
en de auto had gekocht. Weer een ervaring
rijker en een illusie armer!

JUBILEUMUITVOERING
De auto is helemaal origineel; het is een jubileumuitvoering die
op alle kalenders heeft gestaan en in geen enkel Porscheboek
ontbreekt. Ik ben de derde eigenaar sinds 1994. Eigenlijk voel
ik me een beetje de tweede eigenaar omdat de feitelijke tweede
eigenaar een broer van de eerste eigenaar was die de auto maar
kort heeft gehad en het onderhoud niet kon betalen. In februari
2022 is de auto 40 jaar oud en dus wegenbelastingvrij.

Op de parkeerplaats bij het Porsche museum in Gmünd

In de 28 jaar dat de auto nu bezit is er natuurlijk wel wat aan de

er slechts twee aanpassingen aan de auto is

auto gedaan om hem in topvorm te houden. De motor is door

gedaan namelijk het uitlaatluchtinjectie systeem is
verwijdert het geen alleen nodig was voor de USA
en de voorwielophanging is vervangen voor een 930
Turbo wielophanging.
Inmiddels heb ik veel kilometers op de teller erbij
gezet met toer ritten door Europa waardoor de totale
kilometerstand dik over de vierhonderdduizend (!) is
en dat met nog originele versnellingsbak. Al met al
naar mijn idee één van de mooiste exemplaren van

Met en groepstoer op bezoek bij de
burgemeester van Gmünd

Even poseren voor het Porsche
museum in Gmünd

dit model die nog in Nederland rondrijden.
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Voor de hoofdtribune op Zandvoort Circuit
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

ZANDVOORT EN DE RACERIJ
In de historie van Porsche in Nederland mag Circuit Park Zandvoort
niet ontbreken. Het leek de fotograaf Ivo Verschuren dan ook
logisch hier een ‘fotoshoot’ te maken. Ivo Verschuuren is de
producent van het mooie boek “Why I drive Porsche”. Gelukkig was
CPZ hem welwillend en heeft hij daar deze mooie foto’s kunnen
maken op het Zandvoorts Duinencircuit.
Natuurlijk kon ik mijn Porsche passie na mijn pensioen niet laten
inslapen en ben ik de wereld van klassieke Porsche motoren
reviseren binnengetreden. Ook heb ik enkele jaren twee 356’ers

Een impressie fotoshoot
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

tijdens de historische Grand Prix van Zandvoort mogen begeleiden.
Toen had ik de smaak te pakken en heb daarna de Porsche 914
van Michael Siemerink mogen bijstaan met voorbereiding en
begeleiding bij de races. Helaas heeft Corona daar behoorlijk wat
roet in het eten gegooid. Toch komt er binnen afzienbare tijd weer
een nieuw project aan wat we nog even onder de pet houden, maar
in Porsche land zeker niet onopgemerkt zal blijven!

Theo van Rijn

Bert van den Berg
Lidnummer 852.19
Voor de hoofdturbine op Zandvoort circuit
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

S P E C I A L I S T I N P O R S C H E S C H A D E S & R E S TA U R AT I E C L A S S I C S

Met passie voor het oude ambacht word uw Porsche in eigen
beheer op een vertrouwde manier hersteld / gerestaureerd.

De Porsche 914 circuitauto van Michael Siemerink
Foto; Paul Sluiters

Na de foto sessie op Zandvoort circuit via de pitstraat
naar huis - EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

www.theovanrijn.nl

theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade

06-12459693

REIS DOOR ENGELAND
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De eindbestemming van dag vijf was Penshurst in
Kent, waar we 2 nachten sliepen bij Sarah Bryne
en haar echtgenoot

MET TWEE PORSCHES
NAAR ENGELAND
Wij, vier vrienden uit Landsmeer en Den Ilp,
hebben een paar jaar geleden in de meimaand
een zesdaagse trip door Engeland gemaakt.

in hun B&B. In deze
omgeving vind je tal van
Oasthouses. Er wordt
hier veel hop verbouwd
De kerk in Moreton-in-Marsh

en daarna gedroogd in
zo’n Oasthouse, althans

Op de derde dag werd de Cotswold verder verkend. Wij maakten

de moderne variant. In

een rit over kleine wegen, vaak door een tunnel van groen, langs

de oude exemplaren

allerlei Anton Pieck achtige stadjes. Tegenover de kerk in Moreton-

is zoals bij de familie Bryne regelmatig een B&B te

in-Marsh dronken we koffie in de oude pastorie, gerund door 3

vinden. Bij binnenkomst “overmeesterde” Sarah ons

lieve oude dametjes, look a likes van The Queen. Het geheel had

met grootse verhalen over zichzelf, haar artisticiteit,

een enorme huiskamersfeer totdat de rekening gepresenteerd werd

haar familie die hop verbouwde voor het plaatselijke

Oasthouses familie Bryne

en de 4 onsmakelijke koppen koffie 30 pound dreigden te kosten.

bier en haar bekroonde “marmelade”. Deze “home

Jacob is van ons vieren een geval apart.Naast al zijn hobby’s heeft

Natuurlijk even wennen aan links rijden en vooral

Naast dat de dames geen koffie konden zetten, bleek rekenen

made marmelade” stond bij het full English breakfast

hij een passie: de PORSCHE 911. Al jaren investeert hij geld en

het linksom op de rotonde. Maar de Porsche had veel

ook geen sterke kant. De weg werd vervolgd langs de tuinen van

al op ons te wachten en vervuld van alle verhalen

tijd in het aanschaffen en restaureren van oude Porsche. Daarbij

bekijks en de andere automobilisten hielden sowieso

Hidcote Manor Garden en de honger gestild met een broodje in

wilden we die gelijk op onze toast smeren. Tot onze

wordt hij met raad en daad bijgestaan door zijn vriend Wiep (raad)

graag rekening met ons.

Broadway. De middag werd gevuld met een tocht door een fris

schrik zat er vooral schimmel in de pot!

en zwager Martin (daad). Ieder vrij moment speurt hij op een

In Elham logeerden we in The Rose and the Crown,

voorjaarslandschap met bloeiend Fluitenkruid en Meidoornbomen.

oldtimer beurs en het internet naar een interessante aankoop. Om

een gerenoveerde herberg uit de 16e eeuw. De auto’s

Het ene historische stadje werd gevolgd door de volgende: Stanton,

Onze zesde en laatste dag werd gevuld met een

deze Porsche, soms zelfs vanuit de USA, in zijn loods in Den Ilp te

werden geparkeerd op het binnenplaatsje en na een

Winchcombe, Cheltenham, Bibury……te veel om op te noemen.

schitterende rit door het landschap van Kent.

restaureren. Hij rust niet totdat de Porsche in oude staat is. Daarna

biertje in de pub maakten we een prachtige wandeling

Conny en ik genoten met volle teugen. Erwin en Jacob werden er

Onderweg bezochten we toch nomaar een prachtig

gaat hij er in de zomer natuurlijk graag mee rijden. De Porsche 911

door de Elhamvallei. Daarna vervolgden wij onze

vooral dorstig van. Op het einde van de rit dus snel de pub in voor

kasteel, Igtham Mote en het landgoed Knole. Beide

E targa uit 1971 is sinds 20 jaar in zijn bezit. Het was zijn droom om

tour onder Londen door richting Oxford. Om daarna

een grote pint Ale.

liggen in een tuin waar je heerlijk doorheen wandelt

een Porsche aan te schaffen en toen hij als klein investeerder zijn

over lokale weggetjes via Burford naar Bourton on

eerste opgeknapte pandje verkocht, ging hij een tikje nerveus naar

the Water in the Cotswold te rijden. Het was fris

Dag vier ging richting het zuiden. Onderweg bezochten we Stone

een staat van opwinding elk struikje en bloemetje

Erpa Porsche in Beneden Leeuwen en maakte die droom waar. Na

en droog dus

Hedge en maakten een wandeling door het veld totdat de eerste

bewonderd. Op het einde van de dag werd de Porsche

een paar uitstapjes naar andere merken, Talbot en Maserati, keerde

kappen eraf en

kring stenen in zicht was. Daarna werd de reis vervolgd. In

even rust gegund. Door het veld liepen we naar

hij terug bij zijn oude liefde. In Groningen vond hij een Porsche 911

heerlijk met

Salisbury overnachtten we in The Old Mill. Een klein hotel gevestigd

Chiddingstone om

T targa ook uit 1971 die oorspronkelijk goudgeel metallic was. De

open dak door

in een 12e eeuws gebouw aan de rivier de Nadder met in de verte

de pub nog even te

Porsche werd naar Den Ilp getransporteerd en daar helemaal kaal

het landschap

uitzicht op de kathedraal van Salisbury. Na een lunch in de tuin van

bezoeken en in de

geschuurd totdat er niets van het lelijke rode spuitwerk terug te

van The

ons hotel wandelden we langs een klein kanaal door de Meadows

“Little Brown Jug”

vinden was. Ook werd de hoofdremcilinder gerepareerd.

Cotswold. Het

naar het centrum. We namen een kijkje in de kathedraal en

genoten we van

Met deze 2 Porsche zouden wij dus op stap gaan naar Engeland.

eerste contact

struinden een beetje in het rond. We bezochten een monumentaal

ons laatste Engelse

Helaas was de rem van de goudgele niet oké en werd er uitgeweken

met het echte

huis waarin de opname was geweest van Pride and Prejudice en in

avondmaal. Onze trip

naar de Porsche Carrera 911 uit 1987, de Porsche van Jacobs vrouw.

Cotswold was in het stadje Burford. Nog nauwelijks

de tuin was uiteraard High Tea.

zat er bijna op. Nog

Zo kwam het dat wij op een woensdag in mei vertrokken richting

geparkeerd en uitgestapt of de plaatselijke Porsche

Calais om vandaar met de boot over te steken naar Dover. Jacob

bewonderaar stapte op Jacob af om verhalen over

De volgende dag was ging de etappe, eerst naar de kust via de A27

nog 1 English

achter het stuur van de Porsche 911 en Erwin in de Porsche Carrera.

de 911 te horen en uiteraard ook zelf te vertellen. Hij

en dan naar Brighton om vervolgens via kleine weggetjes een stop

Breakfast en dan op naar Dover!

The Rose and the Crown

Bourton on the Water

en jezelf verbaast over menig Engels echtpaar dat in

1 nachtje Oatshouse,

Kasteel, Igtham Mote en het landgoed Knole.

was eigenaar geweest van diverse Porsches en had

te maken bij Beachy Head. Daar werden de benen flink gestrekt

Eenmaal

daar de beste herinneringen aan en mooie verhalen

met een wandeling van zo’n 20 kilometer door de velden naar

Het was een Top Trip. Engeland is prachtig. Maar

aangekomen in

over. Daarna verder naar Bourton on the Water

de Seven Sisters en via de

bovenal was het een super ervaring om met de

Dover ging onze

waar we 2 nachten zouden slapen in Old Manse

krijtrotsenkustweg terug naar

Porsche open, heerlijk rond te rijden en overal te

rit over de wegen

House gelegen aan de rivier the Windrush. Vanuit

het beginpunt. Het landschap

worden begroet, te worden gefotografeerd en van

in Zuid Engeland

Bourton on the Water hebben wij aan het eind van

is hier adembenemend en

iedereen een dikke duim omhoog te krijgen.

richting het

deze dag een prachtige rondwandeling over “The

de wandeling trouwens ook:

pittoreske dorpje

public Foothpath” gemaakt en bij Lower Slaugther de

langs de kust is het op de

Tekst en foto’s:

Elham in Kent.

watermolen bezocht.

kliffen flink stijgen en dalen!

Erwin Schütz
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PORSCHE EN DE (SEMI-)
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

PORSCHE AUTOMATISCHE VERSNELLINGBAKKEN

GESCHIEDENIS

Al vanaf het begin van de ontwikkeling gaan

Een groot aantal verschillende koppelingsconstructies worden

uitvinders constructies bedenken om het schakelen

bedacht maar in de loop van de tijd wordt de enkel of meervoudige

te vergemakkelijken of om dit geheel automatisch te

platen koppeling het meest toegepast. Daarnaast is een belangrijke

laten verlopen.

ontwikkeling de uitvinding van de hydraulische koppeling en

Een van de eerste (en dure) semi-automatische

koppelomvormer door Hermann Fӧttinger (in 1905 gepatenteerd)

versnellingsbakken waarbij met een voorkies

voor de aandrijving van scheepsschroeven. Dit type koppelingen

systeem de gewenste versnelling wordt gekozen,

wordt vanaf 1912 in auto’s beproefd. De hydraulische koppeling

is de Wilson automatische transmissie (1928). De

en koppelomvormer zullen een belangrijke rol vervullen bij de

Wilson versnellingsbakken met een aantal planetaire

automatische versnellingsbak.

tandwielsets met rembanden, worden veelal voorzien
van een hydraulische- of een centrifugaalkoppeling.

In het prille begin van de ontwikkeling van de auto kan men met

Een andere bekende uitvoering uit dezelfde periode

een beperkt aantal versnellingen toe maar met het toenemen van

is die van Cotal waarbij elektromagneten worden

de snelheden heeft men meer versnellingen nodig. Men gaat al snel

gebruikt voor het bedienen van de koppeling en

versnellingsbakken gebruiken waarbij tandwielen al draaiend (met

het vasthouden van onderdelen van de planetaire

verschillende toerentallen) in elkaar geschoven moeten worden.

stelsels.

Vanaf 1930 komen er versnellingsbakken waarbij de (geluidsarme)
schuinvertande tandwielen constant in ingrijping zijn en waarbij
de verschillende tandwielen met een klauwkoppeling met een as

PORSCHE ONTWIKKELINGEN
Het eerste project (type nummer 42) van het

worden verbonden. Het bedienen van dergelijke versnellingsbakken

Ingenieursbureau van Ferdinand Porsche is in 1934

gaat vaak met gekraak gepaard, zelfs als bij het schakelen tweemaal

een opdracht van de pompenfabriek Klein-Schanzlin

de koppeling wordt ingetrapt (“double de-clutch”). Het schakelen

& Bekker (KSB) met het doel een automatische

wordt gemakkelijker als vanaf 1932 de eerste synchromesh

transmissie voor personenauto’s te ontwikkelen.

bakken op de markt komen waarbij met behulp van kleine

Van uit de Fӧttinger transmissie ontwikkelen een

wrijvingskoppelingen het toerental van een in te schakelen tandwiel

drietal professoren de Trilok transmissie (patent

wordt aangepast aan het toerental van de as.

1929) met de eigenschappen van zowel de Fӧttinger
koppeling als de Fӧttinger koppelomvormer. Tijdens

Een afwijkende versnellingsbakconstructie werkt met een of meer

bijvoorbeeld bij het wegrijden uit stilstand met een

planetaire tandwielsets. Ford is een van de eerste fabrikanten die

groot toerenverschil tussen de ingaande en uitgaande

dit type versnellingsbak met twee versnellingen in grote aantallen

assen, werkt de transmissie als een koppelomvormer.

toepast, bij de T-Ford. Het schakelen gaat gemakkelijk en soepel

Bij een klein verschil in toerentallen werkt het als een

door het vastzetten van onderdelen van het planetaire stelsel,

koppeling.

bijvoorbeeld met behulp van rembanden. Door meerdere planetaire
stelsels achter elkaar de gebruiken, kan men meerdere versnelling

Een verbrandingsmotor heeft de eigenschap pas vanaf een bepaald
toerental en dan nog binnen een bepaald toerengebied een goed koppel
te kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot een elektromotor waarbij
vanaf stilstand het volledige koppel direct beschikbaar is. Daarbij is het
koppel dat nodig is afhankelijk van de situatie; bij het vlot wegrijden
vanuit stilstand en op een berghelling is een groter koppel nodig dan bij
het rijden op een snelweg met constante snelheid. Daardoor is het nodig
dat een auto met een verbrandingsmotor een versnellingsbak en een
koppeling heeft.

overbrengingen realiseren. Dit type overbrenging wordt vooral
gebruikt bij automatische versnellingbakken.

De Trilok Koppelomvormer

KSB koopt het patent voor deze transmissie en met
behulp van Porsche ontstaat in 1934 de Porsche-KSB
transmissie waarbij de Trilok wordt gecombineerd
met een planetaire overbrenging. Porsche is hiermee
de tijd ver vooruit. De Trilok koppeling is later in vele
automatische transmissies terug te vinden.
Planetaire overbrenging
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Porsche beproeft in die tijd met en voor Volkswagen de toepassing

Door Porsche wordt de uitvoering met de vloeistof

van automatische versnellingsbakken. Met de firma Voith die al vele

koppeling gekozen en wordt een elektrisch bediende

jaren een automatische versnellingsbak voor vooral stadsbussen

koppeling voor het schakelen ontwikkeld (Porsche

onder de naam “Diwabus” bouwt, wordt een transmissie

typ 905). De koppelingen worden verbonden met

ontwikkeld met een hydraulische koppelomvormer en een dubbele

het binnenwerk van de standaard Porsche 901

planetaire tandwielen set. Testen met deze versnellingsbak in een

vierversnellingsbak. Een probleem is de beperkte

Porsche 356 geven geen bevredigende resultaten. In 1965 wordt

inbouwruimte voor de transmissie in de 911

ook prototype 8 van de 911 van een automatische versnellingsbak

carrosserie. Door een speciale plaatsbesparende

voorzien (Porsche typ 903, VW transmissie EA080/3-IV). Porsche

constructie van het druklager voor de koppeling lukt

ziet af van het doorontwikkelen van deze transmissie omdat met

het een transmissie te bouwen die in de beperkte

de relatief beperkte productieaantallen bij Porsche de kostprijs (te)

ruimte past. Een kleine ZF-Eaton oliepomp,

hoog zal zijn.

aangedreven door een van de nokkenassen zorgt
voor de olievoorziening van de koppelomvormer.

Porsche-KSB transmissie en Porsche-KSB Trilok koppelomvormer

Een goedkopere oplossing brengt de firma Fichtel & Sachs. Deze

De olie wordt aangezogen uit de olietank voor

firma is al langer bezig half automatische versnellingsbakken te

de motorolie. Bij het schakelen wordt, zodra de

ontwikkelen en te produceren, in verschillende uitvoeringen onder

pook bewogen wordt, via een elektrisch contact

de naam Saxomat. Deze worden toegepast door onder andere

een onderdruksysteem geactiveerd dat de

Borgward, DKW, Opel (“Olymat”) en Volkswagen. De Saxomat

schakelkoppeling bedient.

Na de ontwikkeling van de Volkswagen (KdF-Wagen) onderzoekt

In 1941 wordt het Puls transmissie systeem beproefd.

transmissie bestaat uit een dubbele droge platenkoppeling die

Porsche hiervoor de toepassing van verschillende types

Het Puls systeem van de firma Pulsgetriebe in

verbonden is met een conventionele versnellingsbak. De ene

De versnellingen worden op de pook aangegeven met

automatische transmissies. In 1939 past men een continu variabele

Eisenach is in 1924 ontwikkeld en in de loop van de

koppeling werkt als een centrifugaal koppeling voor het wegrijden

L, D1, D3 en D4. De L versnelling is alleen voor het

transmissie (CTV) volgens het systeem van Beier toe (Porsche

opvolgende jaren in Duitsland toegepast bij zowel

uit stilstand en de andere voor het ontkoppelen tijdens het

wegrijden op een steile helling. Normaal kan men

type 89). Bij de “Beier variator” wordt de variabele overbrenging

personenauto’s (bijvoorbeeld Dixi, BMW, Wanderer

schakelen. Daarnaast bouwt Fichtel & Sachs een versie waarbij de

wegrijden in de stand D1 hoewel de koppelomvormer

verkregen door de onderlinge afstand van twee assen te variëren

en Audi) als vrachtauto’s en bussen (bijvoorbeeld

centrifugaal koppeling vervangen wordt door een koppelomvormer.

het ook mogelijk maakt in D3 weg te rijden maar

waarop een aantal in elkaar grijpende dunne kegelschijven zijn

Maybach, Krupp, Vomag en Opel). Ook Austin

Deze uitvoering wordt vanaf 1957 toegepast als optie voor

dan gaat het minder vlot. De meerprijs voor de

gemonteerd. Een KdF auto is uitgerust met deze transmissie en

in Engeland is geïnteresseerd en beproefd deze

Mercedes 219 en 220S onder de naam Hydrak, vanaf 1965 in de

Sportomatic bedraagt in 1969 in Nederland iets

schijnt hiermee meer dan 15.000 km te hebben gereden.

transmissie in verschillende Austin, Morris en

Trabant 601-H onder de naam Hycomat en later als standaard

meer dan 1.200 gulden bovenop de basisprijs voor

Wolsley modellen. Het Puls systeem maakt gebruik

transmissie bij de NSU Ro80. Bij deze transmissie moet nog wel

een 911T van bijna 25.000 gulden. Door de verliezen

van planetaire tandwiel sets.

met de hand geschakeld worden maar de koppelingspedaal vervalt.

in de koppelomvormer is het benzineverbruik in de

In dezelfde tijd en later nog in 1943 wordt ook de toepasbaarheid
van een CTV ketting variator van de firma PIV Antrieb Werner

praktijk in vergelijking

Reimers KG voor de KdF auto onderzocht (Porsche type 106

Na de tweede wereld oorlog gaat de aandacht op

met de standaard

en 252). De Positive Infinitely Variable (PIV) is een uitvinding

versnellingsbakgebied vooral naar de door Leopold

versnellingsbak ca 10%

van de Engelsman Abbot (1924) die de licentie verkoopt aan

Schmid uitgevonden synchronisatie en de toepassing

hoger. De eerste generatie

Werner Reimers. Deze sticht in 1928 een machinefabriek voor

daarvan door vele autofabrikanten. In 1951 wordt nog

Sportomatic transmissie

de vervaardiging van dit type variator. Bij dit type variator loopt

wel de toepasbaarheid van de Dabo mechanische

wordt tot de komst van

een speciale ketting tussen twee paar conische schijven. Door

en traploze variator beproefd voor Volkswagen en de

de 2,7 liter motoren

de afstand tussen de schijven te variëren kan de overbrenging

Porsche 356 (Porsche typ 525).

gebruikt, vanaf 1973 komt

traploos geregeld worden. De CTV van Daf werkt in principe op
dezelfde wijze. De PIV variatoren worden nog steeds gebouwd voor
toepassingen in de industrie. De transmissie fabrikant LuK bouwt
een versnellingsbak volgens dit principe voor onder andere Audi, de
Multitronic uit 1999.

er een versterkte versie

PORSCHE 911
VERSNELLINGSBAK 905

(type 925). In verband
met de geluidseisen met

Begin jaren 60 van de vorige eeuw begint men bij

betrekking tot het voorbij

Porsche weer na te denken over de mogelijkheid van

rijd geluidsniveau, is

een (half) automatische transmissie. Een groot deel

Porsche genoodzaakt

van de productie van Porsche gaat naar Amerika

het aantal versnellingen

waar de meeste auto’s met een automatische

tot 3 te reduceren. De

versnellingsbak worden gekocht. Een sportwagen

Sportomatic blijft tot 1980

met een automatische bak is daar ook niet bijzonder;

in productie.

de Chevrolet Corvette wordt daarmee standaard
geleverd.
Audi Multitronic

Porsche 905 “Sportomatic” versnellingsbak
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PORSCHE PDK TRANSMISSIE

In de begin jaren ‘70 van de vorige eeuw is er nog

de versnellingsbakken toe, bij de rally Quattro S1 in 1985. Eind

Naast het rendementsverlies in de koppelomvormer, is het nadeel

geen goede elektronische regeling voor een soepele

jaren ‘80 ontbreekt het bij Porsche aan voldoende middelen om

van een automatische transmissie zoals de Sportomatic dat

koppeling bediening beschikbaar. In de loop van de

de PDK versnellingsbak door te ontwikkelen voor de toepassing

met behulp van Borg-Warner met een dubbele

tijdens het schakelen de acceleratie steeds onderbroken wordt.

jaren ‘70 wordt onder leiding van Helmut Fiegel de

in de standaard productie Porsches. Als alternatief kiest men voor

koppeling in de Golf 4 R32 en pas in 2008 komt de

Om zonder onderbreking op- en terugschakelen mogelijk te

ontwikkeling weer opgepakt. Het resultaat is de in

de Porsche 964 serie de automatische versnellingsbak van ZF die

PDK met 7 versnellingen als extra beschikbaar voor

maken, begint Porsche al in 1969 met de ontwikkeling van een

samenwerking met de transmissiefabriek Getrag,

wordt aangepast aan de eisen voor een sportwagen; de Tiptronic.

de 911.

PDK (Porsche Doppel kupplungsgetriebe). Dit type transmissie

Hürth (tandwielfabriek) en Bosch ontwikkelde

Deze versnellingsbak kan naar keuze geheel automatisch maar

gebruikt twee afzonderlijke koppelingen voor de even en oneven

vijfversnelling PDK bak type 2612. Bij deze

ook met de hand worden bediend. Hiermee overbrugt Porsche

tandwieloverbrengingen. De transmissie bestaat eigenlijk uit twee

versnellingsbak worden de koppelingen middels een

de periode tot de PDK zover is doorontwikkeld dat deze bij de

versnellingsbakken in een huis. Een as is voor de versnellingen

computer via een elektrisch hydraulisch systeem

standaard Porsche’s kan worden ingezet.

1-3-5 en de andere voor 2-4-6. Als er wordt versneld in de eerste

bediend. Het schakelen geschiedt met drukknoppen

versnelling wordt alvast de tweede versnelling ingeschakeld

op het stuur. Voor het wegrijden is nog een

maar nog niet verbonden. Bij het schakelen van 1 naar 2 opent

koppelingspedaal nodig. De PDK versnellingbakken

de koppeling van de 1 en gelijktijdig sluit de koppeling van 2. In

worden in de jaren 80 voor het eerst toegepast in de

versnellingsbak met een hydraulische koppelomvormer die

principe kan zowel per knopdruk of geheel automatisch geschakeld

Porsche 956 en 962 raceauto’s.

overbrugd kan worden en 2 planetaire tandwielsets type ZF

worden waarbij de voet op het gaspedaal kan blijven.

PDK VERVOLG

Volkswagen komt als eerste autofabrikant in 2003

PORSCHE TIPTRONIC

ZF ontwikkelt in samenwerking met Porsche een automatische

4HP22HL. In principe is dit een bestaand conventioneel systeem,
maar het hart ervan is het elektronisch regelsysteem dat met behulp
van een groot aantal sensoren verkregen informatie die met de

Porsche PDK 2008

opgeslagen rij en schakel programma’s vergeleken wordt, bevelen
geeft aan de versnellingsbak om wel of niet te schakelen.

Deze PDK is door Porsche ontwikkeld maar
wordt door ZF geproduceerd. Daarna is de PDK
versnellingsbak voor alle typen Porsche verkrijgbaar;
voor bijvoorbeeld de Panamera is dit de standaard
versnellingsbak.

Hakse Straatsma
Werkingsprincipe Porsche Tiptronic

Geraadpleegde literatuur onder andere:
In tegenstelling tot de ”oude” automatische transmissies van dit

PDK Principe dubbele koppeling versnellingsbak

type, heeft de Carrera met Tiptronic twee mogelijkheden om de

- Ein Jahrhundert Automobiltechnik, Olaf von
Fersen, VDI Verlag

versnellingsbak te bedienen. De ene mogelijkheid is automatisch te

- Porsche 911, Tobias Aichele, Motorbuch Verlag

Het idee voor een dergelijke transmissie is niet nieuw; in 1939

schakelen waarbij gekozen kan worden uit de standen P-R-N-D-3-

- De automobil, Steinbuch, Kluwer

doet Adolphe Kégresse na zijn carrière als constructeur bij Citroên

2-1 . De andere mogelijkheid is door het pookje naar voren of naar

- Porsche, Karl Ludvigsen, BLV Verlag

voor dit type transmissie een patentaanvraag. In Engeland pakken

achter aan te tippen, op of af te schakelen.

- Wikipedia

Smiths Industries en Rootes het idee weer op en ontwerpen een
uitvoering met twee elektromagnetisch bediende koppelingen
die als eerste in 1961 bij de Hillman Minx wordt toegepast. De
“Easidrive” blijkt in de praktijk onbetrouwbaar en verdwijnt
spoedig weer .
In 1964 gaan ingenieurs bij Porsche voor het eerste aan het werk
met een versnellingsbak met twee koppelingen. Het is de ingenieur
Imre Szodfridt die Ferdinand Piëch (chef ontwikkeling bij Porsche)
enthousiast maakt voor het idee. Het resultaat is het Porsche typ

Porsche 962 met PDK versnellingsbak

919 versnellingsbak waarbij de bediening van de koppelingen en
versnellingen mechanisch geschiedt. Deze versnellingsbak wordt

Bij de Porsche raceauto’s worden de PDK

niet verder ontwikkeld door het ruwe koppelingsproces van de

versnellingsbakken met succes toegepast ondanks

versnellingsbak.

dat deze ook wel eens de geest geven. Ook Audi past

Porsche Tiptronic
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50 JAAR PORSCHE DESIGN:
De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere
bijzondere voertuigen.
In het hart van Nederland, direct langs de A27 en de A12 biedt Passion For
Cars Houten u een veilige, discrete, geklimatiseerde stalling voor oldtimers,
youngtimers of andere bijzondere voertuigen. De gepassioneerde eigenaar
zorgt ervoor dat uw voertuig tijdens de opslag in perfecte conditie blijft en
rijklaar staat op het moment dat u dat wilt.

De ideale plek die past
bij uw voertuig

Bel voor meer informatie met:
Remco van den Brink 06 - 22 449 032 of mail naar:
info@passionforcarshouten.nl / www.passionforcarshouten.nl

TWEE EXCLUSIEVE EDITIES
VAN DE 911
Leusden, 18 januari 2022

Porsche viert 50 jaar Porsche Design met twee bijzondere auto’s.
Beide collectors items zijn uitgevoerd in de unieke, zwarte kleurencombinaties die doen denken aan de legendarische Chronograph I,
in 1972 ontworpen door professor Ferdinand Alexander Porsche.
De nieuwe Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design en de
historische, door Porsche Classic gerestaureerde 911 S 2.4 Targa uit
het oprichtingsjaar van de ontwerpstudio, maken hun debuut tijdens
een speciale tentoonstelling in het Porsche Museum.
De collectie bevat ook de unieke Chronograph 1 – 1972 Limited Edition.
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met onder meer schoenen, sportkleding, tassen en accessoires.
De Chronograph 1 – 1972 Limited Edition met historisch logo en
opschrift is het hoogtepunt van deze tijdelijke collectie.

OVER PORSCHE DESIGN

“Goed design moet eerlijk zijn”, aldus de ontwerper van de
legendarische Porsche 911 en de oprichter van de ontwerpstudio.
Ook vandaag de dag werkt het team van Porsche Design volgens
dit principe en focust het zich op het ontwerpen van doordachte,

“Als je de functie van iets opnieuw uitvindt, ontstaat de vorm

1972. De experts van Porsche Classic hebben de

soms vanzelf” – het credo van F.A. Porsche dat nu nog steeds

motor en het chassis volledig uitgevoerd volgens

wordt gevolgd door de ingenieurs en ontwerpers van Porsche

de specificaties van de S-versie. Het topmodel uit

Design. In 1972 richtte Ferdinand samen met zijn broer Hans-

zijn tijd had een cilinderinhoud van 2.341 cc, goed

Peter de ontwerpstudio op met de missie om hun designprincipes

voor 190 pk bij 6.500 tpm, en was uitgerust met

toe te passen op meer dan alleen auto’s. Porsche Design is

een mechanische brandstofinjectie. Als eerbetoon

inmiddels 50 jaar een internationaal gerenommeerd premium

aan Ferdinand Alexander Porsche heeft deze unieke

lifestyle-merk, bekend om functionele en duurzame producten

sportwagen dezelfde kleuren als de legendarische

met een puristische esthetiek.

Chronograph I watch die hij in 1972 ontwierp,

EXCLUSIEVE SPECIALE EDITIE: EEN
MODERNE KIJK OP EEN DESIGNKLASSIEKER

waarbij zwart domineert. De flanken van deze
911 worden gesierd door klassieke zijstrepen met
een gesatineerde platina-afwerking en Porsche

De 911 Edition 50 Years Porsche Design wordt geproduceerd in

Design nomenclature. Een bijzonder hoogtepunt

een gelimiteerde oplage van 750 exemplaren en bevat tal van

is de in een platina satijnen afwerking gelaserde

functionele en duurzame producten met een

speciale design features die zijn geïnspireerd op de iconische

Targa-rolbeugel - een nieuwe interpretatie van

puristische esthetiek. De huidige collectie van Porsche

ontwerpen van F.A. Porsche. Enkele sprekende voorbeelden zijn

het geborsteld roestvrij staal van het klassieke

Design bevat onder meer horloges, zonnebrillen,

het volledig in zwart uitgevoerde exterieur en de knipoog naar het

model. Het Targa-logo is afgewerkt in mat zwart.

reistassen en lederwaren. Met vestigingen in Zell am

verleden met de klassiek geruite Sport-Tex stoelbekleding en de

Net als bij de nieuwe versie is de grille op de

See, Berlijn, Ludwigsburg, Los Angeles en Shanghai

rode secondewijzer in de Porsche Design Subsecond chronograaf

motorkap voorzien van een ‘Porsche Design 50th

werkt het ontwerpbureau ook met een groot aantal

van het Sport Chrono Pakket dat tot de standaarduitrusting

Anniversary’-badge met een reproductie van de

internationale klanten en partners. Samen met

behoort. De speciale editie is gebaseerd op de 911 Targa 4 GTS,

handtekening van F.A. Porsche.

onder meer Elan, KEF, LaCie, Morita en Panasonic

heeft een vanafprijs van € 241.900* en is leverbaar vanaf april.
Porsche Design heeft ook een nieuwe editie van de legendarische
Chronograph I ontworpen die perfect past bij deze 911. Enkele
unieke kenmerken van het horloge zijn het speciale editienummer
en de op de 911 Edition 50 Years Porsche Design geïnspireerde,
wielvormige rotor.

UNICUM: DE DOOR F.A. PORSCHE
GESIGNEERDE 911 S 2.4 TARGA

NIEUWE COLLECTIE
JUBILEUMARTIKELEN EN
ACCESSOIRES

Naast een speciale 911 heeft Porsche Design ook een
jubileumcollectie ontworpen die onder meer bestaat
uit een uniek horloge en een limited edition collectie

heeft Porsche Design verschillende hoogwaardige
producten, huishoudelijke apparaten en industriële
projecten ontworpen en ontwikkeld.

SPECIALE EXPOSITIE
IN HET PORSCHE MUSEUM

Het Porsche Museum viert de 50e verjaardag van
Porsche Design met een speciale tentoonstelling
die is geopend van 19 januari tot 11 juli 2022. Bezoekers

Geen Porsche-tentoonstelling is compleet zonder

Ter gelegenheid van het jubileum heeft Porsche Classic twee jaar

worden ondergedompeld in de wereld van F.A. Porsche, zijn

de auto’s waar het allemaal om is begonnen. De

lang gewerkt aan de restauratie van een 911 S 2.4 Targa uit 1972,

ontwerpfilosofie en zijn enorme creatieve invloed op de vele

speciale collectie bevat dan ook niet alleen de 993

het jaar waarin Porsche Design werd opgericht. “We wilden met

verschillende auto’s en andere producten die door de studio zijn

Speedster van F.A. zelf, maar ook de 904 die hij

een historische tegenhanger van de nieuwe 911 Edition 50 Years

ontworpen. Het symbool van de geboorte van Porsche Design

zag als zijn meesterwerk. De door Porsche Classic

Porsche Design komen”, legt Ulrike Lutz, hoofd van Porsche

is de Chronograph I, met twee versies van het legendarische

gerestaureerde Porsche 911 S 2.4 Targa uit 1972

Classic, uit. “Samen met het Sonderwunsch-team hebben we een

uurwerk die het middelpunt van de speciale tentoonstelling

en de nieuwe 911 Edition 50 Years Porsche Design

unieke restauratie uitgevoerd waarbij we details van de nieuwe

vormen. Andere unieke stukken in de collectie zijn bijvoorbeeld

staan er ook in de schijnwerpers.

911 Edition 50 Years Porsche Design hebben toegepast op de

de P8478 pilotenbril, de Monobloc Actuator chronotimer met

klassieker.” De basis van deze one-off is een 911 T 2.4 Targa uit

volledig geïntegreerde stopwatch en de P9521 smartphone.

Bronvermelding: © Porsche Nederland
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ROTTERDAM

F

oto impressie van ’n recent bezoek aan het onlangs
geopende Porsche Centrum Rotterdam. Het pand van het

voormalige auto-imperium van John van Dijk & Dochters aan de
Schuttevaerweg in de Rotterdamse Spaanse Polder is werkelijk
fenomenaal verbouwd en de collectie Porsches (en Bentley’s en
Lamborghini’s) bepaald indrukwekkend. Leuk om een keer te
bezoeken, individueel of met de club!
https://www.porschecentrumrotterdam.nl/
Marc Bezem
redacteur - webmaster

PORSCHE CENTRUM ROTTERDAM
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PORSCHE FELICITEERT
DEREK BELL MET ZIJN
80STE VERJAARDAG
Als redacteur ontvang ik de clubmagazines van de andere Nederlandse
klassieke Porsche clubs (356, 914 en 928). In de december uitgave van
het Porsche 928 clubmagazine stond een artikel over de 80ste verjaardag
van voormalig autocoureur Derek Bell. Een mailtje naar collega redacteur
Richard Fortuin zorgde ervoor dat ik de beschikking kreeg over de door
hem vertaalde en bewerkte tekst met bijbehorende foto’s.

vijf keer, waarvan vier keer in een Porsche. “Ik reed voor het eerst
voor Porsche op Le Mans in 1971. Tijdens de tests in het weekend
werd berekend dat ik op het rechte stuk van Hunaudières 396
km/u zou halen. Ik wist dat we snel waren maar niet zó snel en
had deze snelheid alleen eerder ervaren tijdens het opstijgen van
een vliegtuig op Heathrow. Zo begon ik met Porsche op Le Mans”,
herinnert Bell zich.

Het Duitse team tenslotte met achter het stuur
Manfred Schurti en Jürgen Barth eindigde zelfs op
de zesde plaats. Een jaar later keerde het team weer
terug naar Le Mans. De auto werd weer aangeduid
als 924 GTR maar was nu eigenlijk een 944 Turbo.
Hiermee was de auto een prototype en mocht niet als
944 herkend worden. Met de krachtige 944 haalde
Jürgen Barth en Walter Röhrl een zevende plaats
Dat eerste jaar bij Porsche behaalde hij met de 917 een flink aantal

algemeen.

overwinningen en podiumplaatsen.
Wat Derek Bell desgevraagd tot op de dag van
vandaag is bijgebleven, is de betrouwbaarheid van de
Porsche raceauto’s. “In al die tijd is er maar één keer
iets kapot gegaan.” Bij Porsche is alles altijd mogelijk
geweest, zegt de 80-jarige: “Ze hadden altijd de
toekomst voor ogen. Het was gewoon een kwestie
van ervoor zorgen dat het voertuig reed en veilig was.
Dat was hun taak.”

Na successen met de Porsche 934 en 935 modellen in de 2e
helft van de jaren 70, werden in 1980 Porsche 924’s ingezet op
Le Mans, met drie landenteams. Deze 924 leek al op de latere
944 maar was dit nog niet. Het enige nadeel van de 924 Carrera

G

GTP was zijn grote glazen achterruit. Deze hielp niet echt mee
elijk Richard ben ik een grote

80-jarige verjaardag vorig jaar oktober

carrière bij clubraces in het Verenigd

om te zorgen voor een goede stijfheid van de carrosserie. Het

fan van Derek Bell en had ik net

de belangrijkste resultaten op een rijtje

Koninkrijk. Een jaar later, in 1965,

probleem werd opgelost door een speciale rolkooi toe te passen.

Bell noemt de overwinning met de Porsche 936/81

als hij het genoegen deze aimabele

te zetten. Die zeer indrukwekkende

nam hij al deel aan het Britse Formule

Een grote achtervleugel achtte men gezien het relatief geringe

in 1981 als zijn dierbaarste herinnering aan Le Mans.

en bescheiden man een paar jaar

lijst tref je onderaan dit artikel aan.

3-kampioenschap. Zijn talent bleef niet

vermogen niet nodig. De 924’s deden mee in de sterk competitieve

“Voor de eerste oefensessie had ik niet eens in deze

onontdekt en dus volgde de opmars

prototype klasse. Drijvende kracht achter de 924 GTP 002 waren

auto gezeten. Toch haalden we polepositie, leidden

geleden te ontmoeten, in mijn geval
tijdens de Oldtimer Grand Prix op

‘’Derek Bell heeft 35 jaar met

naar het Europees Kampioenschap

de Engelsen Tony Dron en Andy Rouse. Hoewel de concurrentie

we elke ronde en wonnen we uiteindelijk de race.

de Nürburgring. Derek is het meest

succes voor Porsche gereden”, zegt

Formule 2 en de Formule 1 snel.

in zijn klasse overweldigend was en tegen het eind van de race

Dat was voor mij een onvergetelijk moment, want

bekend door zijn talloze successen

Thomas Laudenbach, hoofd van

een cilinder uitviel, eindigden ze overall op de twaalfde plaats.

het was een soort comeback. Ik ben Porsche erg

in de jaren 80 met de formidabele

Porsche Motorsport. Derek Bell

De Brit reed zijn eerste endurance

Een indrukwekkend resultaat voor een viercilinder race auto

dankbaar voor deze kans”. Zijn ploegmaat Jacky

Porsches 956 en 962. Racen in

werd geboren op 31 oktober 1941 in

race op de Sarthe in 1970, zijn laatste

met slechts zes maanden ontwikkelingstijd. De auto met de

Ickx en hij wonnen de Endurance klassieker met 14

Porsches deed hij echter al veel eerder,

Pinner, Middlesex, Engeland. Op

24 uur van Le Mans was in 1996. Hij

Amerikaanse vlag en coureurs Al Holbert en Derek Bell (de laatste

ronden voorsprong op de rest van het veld. Ze waren

reden voor Porsche om ter ere van zijn

23-jarige leeftijd begon de coureur zijn

startte 26 keer op Le Mans en won

uit Engeland weliswaar) eindigde op de dertiende plaats.

bijna een uur (!) sneller dan de runner-up.
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten van

1e Plaats 1000 km Fuji, Porsche 956

1986

Derek Bell tijdens zijn racecarrière bij Porsche.

3e Plaats 1000 km Mugello, Porsche 956

1e Plaats 24 h Daytona, Porsche 962

1e Plaats 1000 km Kyalami, Porsche 956

3e Plaats 12 h Sebring, Porsche 962

1971

3e Plaats 500 km Road Atlanta, Porsche 962

1e Plaats 1000km Buenos Aires, Porsche 917

1984

1e Plaats 360 km Monza, Porsche 962

5e Plaats 12h Sebring, Porsche 917

2e Plaats 24 h Daytona, Porsche 935

2e Plaats 1000 km Silverstone, Porsche 962

3e Plaats 1000km Brands Hatch, Porsche 917

3e Plaats 12 h Sebring, Porsche 935

1e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 962

2e Plaats 1000km Monza, Porsche 917

1e Plaats 1000 km Monza, Porsche 956

1e Plaats 500 km Mid Ohio, Porsche 962

“Waar ik ook was met Jacky, hij verzamelde altijd

2e Plaats 1000km Spa, Porsche 917

2e Plaats 6 h Riverside, Porsche 962

3e Plaats Supercup Hockenheim, Porsche 956

een heleboel mensen om zich heen. Soms zei ik

3e Plaats 6h Watkins Glen, Porsche 917

1e Plaats 500 km Mid Ohio, Porsche 962

1e Plaats 500 km Watkins Glen, Porsche 962

gekscherend: ‘Hallo, ik ben Derek, ik rijd hier ook’”,

2e Plaats 1000km Barcelona, Porsche 917

1e Plaats 6 h Watkins Glen, Porsche 962

2e Plaats 1000 km Brands Hatch, Porsche 956

zegt Bell lachend. “Ik keek altijd naar hem op en

1e Plaats 1000km Paris, Porsche 917

1e Plaats 1000 km Nürburgring, Porsche 956

2e Plaats 300 km Sears Point, Porsche 962

3e Plaats 3 h Portland, Porsche 962

2e Plaats 1000 km Nürburgring, Porsche 962

bewonderde hem. Zelfs vandaag de dag zijn we
nog steeds verenigd door een vriendschap.” Samen

1976

1e Plaats 500 Miles Road America, Porsche 962

3e Plaats 1000 km Spa, Porsche 962

met zijn teamgenoten Stefan Bellof, Jacky Ickx en

3e Plaats 1000km Nürburgring, Porsche 934

1e Plaats 1000 km Spa, Porsche 956

2e Plaats 500 km Watkins Glen, Porsche 962

Hans-Joachim Stuck behaalde Derek Bell talloze

7e Plaats 1000km Nürburgring, Porsche 911 Carrera RSR

1e Plaats 500 km Ponoco, Porsche 962

overwinningen in de Porsche 956/962.

4e Plaats 6h Zeltweg, Porsche 935

1e Plaats 1000 km Fuji, Porsche 956

1987

3e Plaats 6h Monza, Porsche 934

1e Plaats 3 h Daytona, Porsche 962

1e Plaats 24 h Daytona, Porsche 962

1e Plaats 1000 km Sandown, Porsche 956

2e Plaats 360 km Jarama, Porsche 962

“Derek is niet alleen een goede vriend in mijn 52
actieve jaren in de autosport maar is ook mijn beste

1978

en favoriete teamgenoot”, feliciteert Hans-Joachim

3e Plaats 1000km Nürburgring, Porsche 934

“Strietzel” Stuck en voegt eraan toe: “Ons pitboard
droeg niet voor niets de letters “BeSt”.

3e Plaats 1000 km Jerez, Porsche 962
1985

2e Plaats 1000 km Monza, Porsche 962

2e Plaats 24 h Daytona, Porsche 962

3e Plaats 1000 km Silverstone, Porsche 962

1979

1e Plaats 3 h Miami, Porsche 962

1e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 962

3e Plaats 6 h Riverside, Porsche 935

2e Plaats 12 h Sebring, Porsche 962

2e Plaats 3 h West Palm Beach, Porsche 962

2e Plaats 1000 km Monza, Porsche 956

3e Plaats 500 Miles Road America, Porsche 962

1980

2e Plaats 1000 km Silverstone, Porsche 956

2e Plaats 1000 km Nürburgring, Porsche 962

2e Plaats 6 h Vallelunga, Porsche 908/03

1e Plaats 500 km Charlotte, Porsche 962

1e Plaats 3 h San Antonio, Porsche 962

1e Plaats 500 km Mid Ohio, Porsche 962
1981

3e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 962

1988

1e Plaats 24h Le Mans, Porsche 936/81

1e Plaats 3 h Watkins Glen, Porsche 962

3e Plaats 500 km Road Atlanta, Porsche 962

1e Plaats 500 km Mid Ohio, Porsche 935

1e Plaats 1000 km Hockenheim, Porsche 962

2e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 962

2e Plaats 24 h Daytona, Porsche 935

1e Plaats 1000 km Mosport, Porsche 962

2e Plaats 500 km Watkins Glen, Porsche 962

2e Plaats 6 h Silverstone, Porsche 956

2e Plaats 1000 km Spa, Porsche 962

2e Plaats 500 km Road America, Porsche 962

In 1985 en 1986 werd Derek Bell Wereldkampioen

1e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 956

1e Plaats 500 km Ponoco, Porsche 962

Endurance. In 1992 deelde hij de cockpit van een

2e Plaats 1000 km Spa, Porsche 956

1e Plaats 1000 km Brands Hatch, Porsche 962

1989

Porsche 962 C met zoon Justin Bell en Tiff Needell.

1e Plaats 6 h Fuji, Porsche 956

1e Plaats 500 km Watkins Glen, Porsche 962

1e Plaats 24 h Daytona, Porsche 962

Ze halen de twaalfde plaats. Tegenwoordig woont

1e Plaats 1000 km Brands Hatch, Porsche 956

Bell in Florida in het zuidoosten van de Verenigde

2e Plaats 9 h Kyalami, Porsche 956

Staten.

3e Plaats 3 h Daytona, Porsche 935
1982
2e Plaats 24h Daytona, Porsche 935
1983

Tekst: Richard Fortuin en Porsche AG

1e Plaats Brands Hatch, Porsche 908/03 Turbo
1e Plaats 6 h Riverside, Porsche 935

Foto’s: Porsche AG, Rob Scheerman en Richard

1e Plaats 1000 km Silverstone, Porsche 956

Fortuin (Porsche 928 Club Nederland)

2e Plaats 24 h Le Mans, Porsche 956
2e Plaats 1000 km Spa, Porsche 956

Nabewerking: Marc Bezem, redacteur - webmaster

3e Plaats 1000 km Brands Hatch, Porsche 956
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NAAR ZEELAND

DIVERSE RITTEN
MET VRIENDEN

A

l jaren gaan wij met onze vrienden Ton en Helma en met

het aanraden waard. Een prachtige omgeving en

onze klassieke auto’s een weekend weg. Zo hebben we België,

uiterst vriendelijke mensen. Helaas is het er vanwege

Duitsland, Limburg, Friesland, Zeeland en de Achterhoek bezocht.

Corona in 2020 en 2021 niet van gekomen om een
rit te maken, maar voor dit jaar staat er zeker weer

Ik heb Ton nog niet weten te strikken om zijn 62-jarige MG om te

HANS MEZGER’S
MEESTERSTUK
RIJDT WEER OP
DE OPENBARE WEG
Hans Mezger had altijd gehoopt zijn 911 Carrera 3.0 weer op de weg
te krijgen, maar tijdens zijn leven slaagde hij er niet in om zijn droom te
realiseren. Een jaar na zijn overlijden vervulde zijn zoon Oliver alsnog zijn
wens.

eentje op het programma.
van testbankruns mee naar huis

ruilen voor een mooie 911 maar de vriendschap is er niet minder
om. Wij kennen elkaar vanaf mijn eerste benzinestation waar Ton

Willem de Wildt

nam”, vertelt de 57-jarige, die ook af

als zaterdaghulp altijd klaarstond om de klanten te helpen. Van

en toe mee mocht naar de testbaan

zelfbediening aan de pomp hadden we toen nog niet gehoord dus

in Weissach. “De teams waren klein

het klantencontact was intensief. De liefde voor oude auto’s was er

– mijn vader werkte nauw samen met

toen ook al maar de aanschaf van mijn 911 duurde tot 1994 en de

20 tot 25 mensen – en het was een

MG van Ton was in 2006.

hechte crew. Ze noemen het niet voor
niets de ‘Porsche-familie’. Ze waren er

Aangezien we niet dicht bij elkaar wonen blijft het samen rijden

‘s avonds laat vaak nog allerlei ideeën

beperkt tot ons jaarlijkse uitje. Vanwege corona was 2019 onze

aan het uitdokteren.

laatste gezamenlijke rit en die voerde ons naar Zeeland. Eerder
hadden mijn vrouw Henny en ik een aantal keren overnacht in

Hans Mezger was de absolute

Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht en dat was ons zo goed

autoriteit op motorengebied

bevallen dat we dit hotel gebruikten als uitvalsbasis naar Zeeland.
Een prima hotel vanwaar het heel gemakkelijk was om Zeeland “in

A

bij Porsche. Hij ontwikkelde de
ls kind hoorde Oliver zijn vader

veel, maar de zondagen waren heilige

luchtgekoelde zescilinder boxermotor

steevast thuiskomen, lang

familietijd” herinnert Oliver Mezger

van de 911 en de twaalfcilinder

voordat hij daadwerkelijk arriveerde.

zich. Af en toe viel er een Formule

917 motor, die op Le Mans won.

Van 5 t/m 7 juli konden we genieten van een prachtige route en

Het gezin woonde namelijk op een

1-race op een zondag, en bij deze

Hij introduceerde de turbomotor

heerlijk weer. De route was eerder door de MG club, waar Ton lid

heuvel, met een helling van 18 procent

gelegenheden nam Hans zijn zoon mee

op de circuits en vervolgens in de

van is, samengesteld en voldeed helemaal aan onze verwachtingen.

tot aan het huis. Als Hans Mezger

naar het circuit. “Mijn zus en ik hadden

serieproductie. Niki Lauda en Alain

Natuurlijk moesten wij naar het veelbezongen Zoutelande maar

tot laat op kantoor had gewerkt en

nooit het gevoel dat we iets misten.

Prost werden wereldkampioen Formule

ook plaatsen als Middelburg, Goes en Zierikzee hebben we met

zijn zoon nog wakker in bed lag, had

Als onze vader thuis was, stond hij

1 met de door hem ontwikkelde TAG

een bezoek vereerd. Uiteraard mochten ook de pittoreske plaatsjes

de jongen alleen het geluid van de

altijd voor ons klaar”, zegt hij. Hans

Turbo. In oktober 1979 kocht hij een

Veere en Yerseke niet worden overgeslagen.

zescilinder boxermotor nodig om in

Mezger was een zeer evenwichtige

911 Carrera 3.0 in Grand Prix White

slaap te vallen. Het was de motor die

en nuchtere man en zijn kinderen

voor zichzelf, een auto die in Weissach

Over mooie binnenwegen, tunnels en een pont hebben we die

zijn vader had ontworpen. “Tegen de

hebben veel goede herinneringen aan

als testvoertuig was gebruikt. Hij hield

dagen genoten van een prachtige stuk Nederland. Het is misschien

tijd dat hij de heuvel opkwam, zou ik

zijn werk bij Porsche. “Ik vond het

de auto gedurende de rest van zijn

niet de eerst keuze als je een weekend weg wilt maar het is zeker

slapen. Mijn vader werkte doordeweeks

ontzettend spannend als hij analyses

leven.

te duiken”.
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van hemellichamen.” Het horloge was in de jaren
70 een geschenk van een sponsor van de CanAmraceserie. Porsche concurreerde daar in 1972 en 1973
met de modellen 917/10 en 917/30, en het team
van Mezger was erin geslaagd de turbocompressor
dusdanig te temmen, dat zowel de raceauto’s als
de productievoertuigen op alle circuits en openbare
wegen konden worden gereden. Deze technologie
maakte van Porsche een pionier op dit gebied en
vond in 1974 zijn weg in de vorm van de productie 911
zegt hij. ‘Misschien rijd ik er ooit zelfs mee naar Zell am See.’

destijds hoofd van het Porsche Museum, schreef

Vroeger reed de familie Mezger elke zomer naar Zell am See. De

een verklaring waarin hij de situatie uitlegt. In zijn

reis ernaartoe in de 911, compleet met imperiaal, was altijd het

brief nam hij het volgende op: “Overigens is de heer

hoogtepunt van de vakantie, herinnert Oliver Mezger zich. “Er is nu

Hans Mezger ook de hoofdontwerper van de Porsche

een tunnel, maar in de jaren zeventig stond er een enorme granieten

911-motor.”

muur in Zell am See die van de kant van Saalfelden kwam”, zegt hij.

TERUG DE WEG OP

TESTAUTO’S TE KOOP

HET PORSCHE GELUID IN
ZELL AM SEE

ik nooit vergeten.” Het gaf de kinderen die op de neerklapbare
achterbank zaten een teken dat ze nog maar vijf minuten van hun

weg wilde krijgen. Er waren alleen een paar kleine

bestemming verwijderd waren.

de auto al een aantal jaren niet meer had gereden.
Helaas heeft Mezger het nooit zien gebeuren. Hij

auto’s die waren ingezet voor testdoeleinden. Hetzelfde gold voor
de rallyauto’s, die soms direct na het passeren van de finish van

pad is in de Carrera 3.0 – hij roept niet alleen veel
herinneringen op, maar geeft hem ook een hechte
band met zijn vader, die zelfs een jaar na zijn dood nog

geluid zo sterk dat het interieur van de auto bijna trilde. Dat zal

gaf, vertelde Mezger hoe hij zijn 911 snel weer op de

Als een kostenbewust bedrijf verkocht Porsche in die tijd alle

Oliver Mezger draagt het horloge het liefst als hij op

“De muur weerkaatste en versterkte het luchtgekoelde Porsche-

In een van de laatste interviews die hij voor zijn dood

dingen die gerepareerd moesten worden, omdat

Turbo.

ZODIAC ASTROGRAPHIC SST

Oliver Mezger heeft ook goede herinneringen aan het 50 jaar

altijd aanwezig is. Veel mensen praten over hem, er

overleed op 10 juni 2020 op 90-jarige leeftijd. Voor

oude horloge van zijn vader, een Zodiac Astrographic SST met

zijn podcasts waarin zijn stem te horen is en video’s

de eerste verjaardag van zijn overlijden liet zijn

transparant acrylglas en wijzers die op de wijzerplaat lijken te

waarin hij college geeft. “Het is zoveel levendiger

eigenaar wisselden. De 200 pk sterke Carrera 3.0 reed in april 1977

zoon Oliver de 911 weer rijklaar maken. “De auto

zijn gedrukt. Het horloge is geïnspireerd op de ruimte. “Als

met zulke memorabilia dan zonder.” En er rijden ook

voor het eerst op de openbare weg met een kentekenplaat van een

blijft in handen van de familie en zal bij speciale

kind vroeg ik me af of het door magnetisme werkte. Ik ben er

genoeg Porsche-auto’s rond met het Mezger-geluid. Je

testvoertuig. Hij had 27.540 kilometer op de teller toen Mezger hem

gelegenheden worden bestuurd. Ik ga mijn vader

vandaag nog steeds door gefascineerd. De wijzers zweven als

kunt ze in elke hoek horen – en vooral op heuvels met

kocht voor 22.400 DM plus 13 procent btw. Bij de overdracht kreeg

bezoeken op het kerkhof en ik zal zeker een uitstapje

ruimtevaartuigen, de seconden worden aangegeven door een rode

een hellingspercentage van 18 procent.

hij een nieuwe snelheidsmeter met de klok op nul gezet. Bijna 40

maken naar het Porsche Museum ter ere van hem”,

bol en het is allemaal ontworpen om eruit te zien als de beweging

jaar later had hij nog maar 10.601 km afgelegd. Bij mooi weer nam

Bron: tekst voor het eerst gepubliceerd in Porsche

Hans Mezger zijn 911 Carrera 3.0 regelmatig mee op uitstapjes in

Klassik magazine 20.

de omgeving van Stuttgart. Een van zijn favoriete excursies was

Auteur: Christina Rahmes

naar het statige huis aan het meer van Monrepos, waar hij altijd

Fotografie: Berlin Motor Books &

stopte voor een kopje koffie. Omdat hij beroepsmatig altijd met het

Archive Oliver Mezger

nieuwste model uit de 911-serie reed, legde hij jaarlijks maar een

Copyright: op alle afbeeldingen, video’s

paar honderd kilometer af in zijn witte Carrera 3.0.

en audiobestanden die in dit artikel worden

PROBLEMEN MET EEN
KLASSIEK KENTEKEN

gepubliceerd, rust copyright. Gehele of gedeeltelijke
reproductie zonder schriftelijke toestemming van
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is niet toegestaan.

In oktober 2008 vroeg Hans Mezger een klassiek kenteken aan

Neem voor meer informatie contact op met

voor zijn 911. Er waren echter problemen omdat de Porsche

newsroom@porsche.com.

vanaf april 1977 als testauto in Weissach was ingezet, maar een
volledig certificaat voor reguliere registratie was pas in augustus

Vertaling en bewerking:

1979 afgegeven. De technische keuringsdienst vond dit vreemd

Marc Bezem

en weigerde aanvankelijk het kenteken af te geven. Klaus Bischof,

redacteur - webmaster
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PORSCHE FELICITEERT
GIJS VAN LENNEP
MET TACHTIGSTE
VERJAARDAG

STEAK MET EEN GLAS WIJN

Gentleman-racer Van Lennep reed in 1971 de 24 uur van Le
Mans in een 917 KH van het Martini Racing Team. Hij won de
wereldberoemde race samen met Helmut Marko. “De laatste
vijf uur hadden we nauwelijks remmen. Maar we reden door
omdat een pitstop ons zeker de leiding zou hebben gekost,”
blikt hij terug. Gijs van Lennep vertelt graag met smaak hoe de
rijders ’s avonds in Le Mans tijdens de race gewoon een steak
verorberden, al dan niet met een glas wijn erbij. “Oké, dat was
misschien dom. Maar we waren jong en wisten niet beter.” Dit
alles weerhield Van Lennep er niet van om samen met Marko
een snelheids- en afstandsrecord neer te zetten – dat liefst 39
jaar stand hield.

ANDERE SUCCESSEN

Naast zijn succes op Le Mans scoorde Van Lennep punten in
de Formule 1, won hij het Europees kampioenschap Formule
5000 en behaalde hij in 1973 de winst tijdens de laatste Targa
Florio, de beruchte wegrace op Sicilië. Daar reed de Porschefabriekscoureur met de Zwitser Herbert Müller in een 911 Carrera
RSR. Een paar weken later behaalde het Nederlands-Zwitserse
duo een vierde plaats algemeen op Le Mans. Het was vooral
bijzonder omdat Van Lennep en Müller het in een ‘gewone’ 911
Carrera RSR opnamen tegen 3,0-liter prototypes.

OPNIEUW SUCCES OP LE MANS

Gijs van Lennep startte in 1974 opnieuw met het fabrieksteam
in Le Mans samen met Herbert Müller in de 911 Carrera RSR
Turbo 2.1 productieracer. Porsches eerste turbo-trip op Le Mans
eindigde voor de twee coureurs in een volledig verrassende
tweede plaats in het algemeen klassement. Na een klasse-

Het is niet vreemd dat iemand die op zo’n zeven kilometer ten oosten
van het circuit van Zandvoort ter wereld kwam, uiteindelijk coureur werd.
Dat hij zo succesvol was in zijn werk en hierdoor in 1999 zelfs de titel
‘Beste Nederlandse autocoureur van de 20e eeuw’ kreeg, is echter net zo
bijzonder als de man zelf: Jonkheer Gijsbert van Lennep, kortweg Gijs.

overwinning in een privé 911 Carrera RSR in 1975, voegde
Van Lennep in 1976 nog een succes toe toen hij samen met
de Belg Jacky Ickx als eerste eindigde in de Porsche 936, die
voor het eerst werd gebruikt in de 24-uursrace. Het was de
eerste overwinning van een racewagen met een turbo geblazen
boxermotor.

AFSCHEID

Na de laatste overwinning op Le Mans nam Gijs van Lennep

O

afscheid als beroepsracer, tot grote spijt van zijn vele fans. “Je
p 16 maart is het tachtig jaar geleden dat hij in Aerdenhout

Wihuri bestuurde. Het team viel uit in ronde 112

moet op het hoogtepunt stoppen.” Geen circuits meer voor

werd geboren. Gijs begon zijn indrukwekkende carrière in 1957

toen Van Lennep na een crash van zijn teamgenoot

Gijs van Lennep, of het moet tijdens race-events zijn als de

in een Volkswagen Kever – op het circuit van Zandvoort uiteraard.

met een slecht uitgelijnde auto de race vervolgde en

Historische Grand Prix op ‘zijn’ circuit Zandvoort. Daar geeft hij

Zijn eerste overwinning boekte hij in 1965 in een Porsche 904 op

bij 320 km/u het loopvlak van zijn rechter voorwiel

acte de présence achter het stuur van kostbare Porsche-racers uit

zijn thuiscircuit. Na verdere successen in een Porsche 906, 908/2 en

verloor. Gijs restte niets anders dan de racer aan de

het museum. De nu bijna 80-jarige Porsche-ambassadeur rijdt

911 won hij de Porsche Cup voor de beste privécoureur ter wereld,

kant te zetten. Voor hem bleef de 917 echter altijd een

nog steeds als een kogel en zoekt nog immer de limieten op. “Al

een initiatief van Ferry Porsche himself. In datzelfde jaar leerde

‘fantastische racewagen met het weggedrag van een

rem ik nu wel iets eerder.”

Van Lennep de 917 Kurzheck kennen, toen hij samen met de Brit

ijzersterke skelter’. Niemand reed zoveel races met

David Piper op Le Mans de privé ‘AW’ 917 van de Fin Antti Aarnio

deze iconische racewagen als Van Lennep.

Bronvermelding: © 2022 Porsche Nederland
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP
ZONDAG 13 MAART 2022
Korte terugblik op de op zondag 13 maart 2022 gehouden Algemene
Ledenvergadering die net als voorgaande jaren online wordt gehouden.
Naast het voltallige bestuur nemen zo’n 20 clubleden aan de vergadering
deel.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

aangetroffen. De penningmeester

issue speelt al een aantal jaren, maar

en binnen- en buitenlandse clubritten,

voert volgens de kaascommissie

min of meer recent zijn een aantal

waarover op de website en in het

een overzichtelijke en transparante

autoclubs door de Belastingdienst als

clubmagazine het nodige te lezen valt.

administratie en dito verslaglegging.

BTW plichtig aangemerkt, ondanks

Hopelijk vinden alle aangekondigde en

Een kleine afwijking is gecorrigeerd.

een lobby vanuit de FEHAC. Onze club

geplande activiteiten dit jaar doorgang.

Met dank aan de penningmeester

is nog niet aangesproken, maar dat

wordt de jaarrekening voor 2021

zou wel kunnen gebeuren. De FEHAC

vastgesteld en wordt door de

adviseert clubs letterlijk in de statuten

vergadering aan het bestuur decharge

op te nemen: “De vereniging draagt

verleend.

zorg voor het behoud van het mobiel

er een voorkeur is om de ALV voortaan

erfgoed. Vanuit die hoedanigheid

online te houden in plaats van een

Penningmeester Dennis Gronert

zijn de clubactiviteiten uitgezonderd

fysieke bijeenkomst.

geeft aan de hand van de vooraf

van BTW heffingen”. Het bestuur

Er wordt gediscussieerd over de slechte

rondgestuurde presentatie een

legt aan de vergadering een aantal

verkrijgbaarheid en hoge prijzen van

toelichting op het financieel verslag

mogelijkheden voor, waarna de

bepaalde onderdelen, waaronder de

over 2021. Ook qua financiën stond

vergadering besluit de statuten (nog)

correcte “time period” banden (met N0

2021 ten opzichte van voorgaande

niet aan te passen maar eerst via de

codering) voor onze auto’s.

jaren in het teken staat van de beperkte

FEHAC meer informatie in te winnen

Erik-Jan Huiberts sluit de rondvraag

clubactiviteiten. Het clubjaar is

en aan te kijken wat de ontwikkelingen af met een dankwoord namens de

afgesloten met een beperkt positief

zijn rondom de lopende zaken met de

aanwezige leden aan het bestuur, voor

resultaat, de club heeft een gedegen

andere clubs. Verder wordt besloten

alle inspanningen over het afgelopen

financiële positie. Aansluitend geeft de

alvast voor te sorteren op het voeren

jaar.

penningmeester een korte toelichting

van een BTW administratie.

		

op de begroting voor 2022. Ook de
begroting wordt ter vergadering
vastgesteld. Naast Bart-Jan Ruules
wordt Ivo Everts voor 2022 lid van

OPENING

TERUGBLIK 2021

Zwedenrit en Le Mans Classic zijn naar

Het jaar 2021 stond evenals 2020 in

dit jaar doorgeschoven. Het ledental

met een kort welkomstwoord waarna

het teken van de Covid-19 beperkingen.

is in 2021 met 13 leden toegenomen,

hij achtereenvolgens de agenda voor

Er zijn maar enkele binnenlandse

er zijn 24 nieuwe leden en 11 leden

vandaag en het verslag van de vorige

evenementen doorgegaan en er is een

die hebben opgezegd. Reden voor dat

algemene ledenvergadering op

aantal keer online bijeen gekomen.

laatste is veelal verkoop van de auto,

14 maart 2021 op het scherm zet en

Zo waren er een online en fysieke

verandering van interesse of de leeftijd

vraagt of hier nog opmerkingen op zijn.

meeting over brandblussystemen,

van het lid in kwestie.

Dat is niet het geval, zij het dat door het

de Hemelvaartsdag rit op 13 mei, de

bestuur aan de agenda is toegevoegd

Noord-Brabant rit op 12/13 juni en de

het punt BTW voor autoclubs, waarover

zomerrit op 27 juni, de Cars & Coffee

de FEHAC recent heeft geadviseerd.
Aansluitend wordt een en ander ter
vergadering vastgesteld.

De voorzitter opent de vergadering

LEDEN INVENTARISATIE
PORSCHES

Vorig jaar hebben we jullie laten zien

WAT VERDER TER TAFEL
KOMT EN RONDVRAAG

Desgevraagd geeft vergadering aan dat

SLUITING				
De voorzitter sluit onder dankzegging
aan alle deelnemers de vergadering
rond 12:45 uur.

de kascommissie. De hoogte van

hoe de auto’s van leden verdeeld zijn.

het bedrag als genoemd in artikel

Dit jaar willen we graag inventariseren

Marc Bezem

11.4.2. van de statuten dat het bestuur

welke Porsches we in onze club

Redacteur - webmaster

mag uitgeven zonder dat een besluit

hebben en onze ledendatabase

van de algemene ledenvergadering

updaten. Presentatie van de

noodzakelijk is, wordt gelijk

uitkomsten volgt via het clubmagazine

voorgaande jaren vastgesteld op

en de algemene ledenvergadering

€ 3.000,-.

begin volgend jaar.

BTW PLICHT VOOR CLUBS

VOORUITBLIK 2022

Het bestuur geeft een toelichting op de

ter informatie aan de niet aanwezige

aangesloten clubs geadviseerd. Dit

voor 2022 voorgenomen evenementen

leden.

Onlangs heeft de FEHAC hierover de

NB. Het officiële verslag van de
vergadering wordt de leden separaat
toegestuurd. Dit is een samenvatting

Nieuwe leden

CLUBFINANCIËN

904.22

PETER AMERIKA			AMERIKA@PADELSERVICE.NL

meetings bij Lammertink en Passion

de kascommissie weten in de

905.22

GERBRAND SCHALKWIJK		

for Cars en de Herfstrit. De ook

clubadministratie over 2021 geen

906.22

JOOST COOPMANS			J.J.COOPMANS@HETNET.NL

geplande buitenlandland ritten als de

onregelmatigheden te hebben

907.22

ARJO RIEDIJK			

Bart-Jan Ruules laat namens
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2e jaargang
Nr 4

CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE
VOOR 2020 EN EEN GROOT DEEL VAN 2021 GEPLANDE EXTERNEEN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ
VOOR ’T CLUBMAGAZINE
WEG. DIT WAS BEGIN 2020
AANLEIDING VOOR UW
REDACTEUR OM IN DE
CLUBMAGAZINES IN EEN
APARTE RUBRIEK TERUG
TE KIJKEN OP DE HISTORIE
VAN ONZE CLUB, AAN
DE HAND VAN DE OUDE
CLUBBLADEN WAAROVER
DE REDACTIE UITERAARD
BESCHIKT.

CLUBHISTORIE NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

Vanuit zijn redacteursrol meldt Gijs in van de
redactie dat het geplande novembernummer een
Kerstnummer is geworden en dat er de vacature
voor een redacteur nog niet is ingevuld. Het ledental
nadert de 150 en Gijs vraagt zich af of daar geen
redacteur tussen zit. Enfin, de tijd zal leren of daar
op korte termijn invulling aan wordt gegeven. Gijs
gaat verder kort in op de inhoud van het voorliggend
clubblad, met onder andere een testverslag van de
Porsche 911 S uit de Autovisie van 1967, verslag
van de zomerrit en het Twente weekend, de rubriek
Verzekeringen van de heer J. Pronker en het FEHAC
nieuws. Tot slot de oproep aan de leden om iets over
zichzelf en de Porsche te schrijven voor de rubriek
“Clublid aan het woord”.

Kongreshaus in de Stadthalle een conferentie met lezingen over
In de evenementenagenda staan voor het 1996

allerlei onderwerpen en ontwikkelingen. Onder de sprekers Harm

seizoen achtereenvolgens op de rol:

Lagaay, de ontwerper van onder andere de Porsche 924, de 993 en

-	De nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari in Herberg

de op stapel staande Boxter die in 1996 in de Verenigde Staten zal

“De Prins” in Berlicum.

D

worden gelanceerd. In modeljaar 1994/1995 heeft Porsche 19.000

- De jaarvergadering op 13 maart.

auto’s geproduceerd, dat moeten er binnen enkele jaren 30.000

- De Paasrit op 8 april.

worden. Naast over Porsche zelf wordt er ook uitgebreid gesproken

- Het Limburg weekend op 11 en 12 mei.

over de Porsche clubs, wereldwijd waren dat er op dat moment 389

- De rit op Goeree-Overflakkee op 16 juni.

met in totaal 120.000 aangesloten leden. Er komen verschillende

-	De Zolder Oldtimerdagen op 3 en 4 augustus ism.

voorzitters aan het woord, onder andere van de (grootste) Porsche

de Porsche Classic Club België.
-	De rit samen met de Porsche 356 club op 8
september.
-	De Internationale Porsche Classic Meeting in ’t
Zwitserse Verbier.

eze keer een terugblik op jaargang 2 nummer 4 van het

vertegenwoordigd. Na de heenreis met diner is er op vrijdag in het

Club of America en Porsche Club Great Britain, die dia’s laat zien
van het nieuwe clubhuis waar 6 mensen in vaste dienst van de
club werken. ’s Avonds is er een “Weinfest” waar ook Porsche
coryfee Huschke von Hanstein bij aanwezig is. Zaterdag staat er
een puzzelrit op het programma met in de avond een galadiner

voor een nieuw bruisend clubjaar 1996.

-	Een technische bijeenkomst op een zaterdag of

Onder het kopje contributie 1996 wordt aandacht

Verder een keur aan in het voorjaar van 1996

Gijs kijkt terug op een geslaagd evenement waar hij veel nieuwe

In zijn stukje van de voorzitter meldt Gijs van Wagensveld dat

gevraagd voor tijdige betaling van de contributie

geplande binnen- en buitenlandse evenementen.

internationale contact heeft opgedaan.

het goed gaat met de club, het ledental blijft groeien, evenementen

middels de bij het clubblad gevoegde acceptgiro

worden goed bezocht en de leden hebben er lol in. Het bestuur

(ja, ja, zo ging dat in die jaren…). De jaarbijdragen

In deze uitgave geen clublid aan het woord omdat

Verzekeringsexpert J.H.R. Pronker geeft in zijn rubriek over

verricht ’t werk met enthousiasme en plezier maar er is dringend

zijn respectievelijk Hfl. 95,00 (leden) en Hfl. 37,50

geen der leden zich hiervoor heeft aangemeld. Zie

Verzekeringen uitleg over het maximale jaarkilometrage, de

behoefte aan ondersteuning. Door het groeiend ledental is de

(begunstigers). De penningmeester verzoekt om

ook de oproep in het stukje van de redactie.

premierestitutie bij verkoop van het voertuig en de per 1 april

verhouding tussen “genieters” en “werkers” een beetje zoek.

tijdige betaling, zodat er geen aanmaningen (per

Op het door de fabriek georganiseerde Präsidentstreffen in

post!) hoeven te worden verstuurd. Te late betaling

Clubvoorzitter Gijs van Wagensveld doet

jaar is geen houderschapsbelasting verschuldigd, maar is er wel een

Heidelberg legde de voorzitter nieuwe internationale contacten met

levert ook vertraging op bij het laten maken van de

uitgebreid verslag van zijn deelname aan het in

APK- en verzekeringsplicht. Dat laatste moet men niet vergeten,

medewerkers van Porsche en bestuursleden van andere Porsche

lidmaatschapskaarten.

het najaar van 1995 door Porsche georganiseerde

anders loopt men tegen fikse boetes aan.

“Negen 11 en 12 Nieuws”, die verscheen in december 1995.

zondag in november (datum ntb.).

met als gastheren dr. Wendelin Wiedeking en dr. Wolfgang
Porsche. Zondag na de brunch keert het gezelschap huiswaarts.

ingevoerde houderschapsbelasting. Voor voertuigen ouder dan 25

clubs. Vanuit Porsche komt er meer en meer aandacht voor oudere

Präsidentstreffen in Heidelberg. Het was al weer

Porsches, de organisatie van de 1e Internationale Porsche Classic

de 10e editie van dit 2-jaarlijkse evenement, waaraan

Meeting in Antwerpen is daar het bewijs van. In 1996 zal de 2e

Gijs overigens voor het eerst deelnam. Dat dan samen

meeting in ’t Zwitserse Verbier plaatsvinden, voor alle Porsches tot

met ca. 135 andere voorzitters en hun echtgenoten,

1973. Het binnen de perken houden van de kosten van dit jaarlijks

vrienden of vriendinnen van Porscheclubs uit

terugkerende evenement heeft prioriteit, zodat dit voor zoveel

vrijwel alle Europese landen maar ook uit Australië,

mogelijk clubleden bereikbaar is. Gijs sluit af met de aankondiging

Brazilië, Hongkong, Japan, Nieuw Zeeland en

van de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari, die de aanzet zal zijn

Zuid Afrika. Vanuit Nederland waren 5 voorzitters
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Wagensveld, om vervolgens samen naar Mook af
te reizen. Gijs is om niet nader genoemde reden
deze keer niet met de rode 912, maar met een
comfortabele Franse sedan. De meeste deelnemers
kiezen wel voor de klassieke 911 of 912, wat resulteert
in een kleurrijk spektakel op locatie. Binnen in de
werkplaats een heuse 911 cabrio van de Rijkspolitie
met tweekoppige bemanning in vol ornaat. De
Hermie van Laar doet verslag van de op 27 augustus

In een eerder (in gewijzigde vorm) in het clubblad van de Porsche

heren waren niet aanwezig om na afloop met een

1995 verreden zomerrit. Verzamelen met koffie en

356 Club Nederland gepubliceerd artikel, doet Bert Strengholt

bonnenboekje vol bekeuringen naar Driebergen terug

gebak bij restaurant de Waalbrug en aan de hand van

uitgebreid verslag van de restauratie van een Porsche 911

te keren, maar waren speciaal door Eric Hendriks

het “bolletje – pijltje” routeboek naar het eindpunt

Targa uit 1969. De auto werd eind 1994 op het dieptepunt van de

uitgenodigd om de bijeenkomst luister bij te zetten.

restaurant Onder de pannen. Het blijkt knap lastig

dollarkoers in de VS aangeschaft en zou volgens de verkopende

Het kon nog net, want het Rijkspolitie Porsche

te zijn de route foutloos te volgen, want ondanks

partij roestvrij zijn(“Is the Porsche rustfree sir?” … “Yes, the rust is

(of misschien wel dankzij) het feit dat ze met een

free”). Toen de auto na 3 maanden in de haven van Rotterdam kon

evenement 1995, een weekend eropuit met de Porsches met

technische meeting ging over de vergroting van de

heel stel Porsche achter elkaar reden, ging het

worden opgehaald, viel het op ’t eerste oog niet tegen. Eenmaal

overnachting op camping Dennenlust. De rit begint bij Porsche

cilinderinhoud van de Porsches 911 en 912 door de

regelmatig mis. Uiteindelijk wist het gezelschap de

thuis werd de auto gestript en werd een aanvang gemaakt met

centrum Leusden, waar het stel heeft afgesproken met de

jaren heen. Dus van de “tamme” Porsche 356 motor

eindbestemming te bereiken en kon men zich tegoed

het verwijderen van de aanwezige oppervlakteroest middels

gebroeders Mark en Tino Straver. Na aankomst op de camping

tot aan de 1993’er Porsche Turbo. Tijdens de meeting

doen aan de pannenkoeken.

staalborstelen en schuren. Op advies besluit Bert de auto compleet

worden de tenten opgezet en wordt onder leiding van Johan een

stellen de aanwezige bestuursleden zich aan de

tijdperk zou snel daarop worden afgesloten. De

te laten stralen en hij legt gedetailleerd uit welke methoden en

wandeling in de schitterende omgeving gemaakt. Een deel van

nieuwe leden voor worden Eric Hendriks en zijn team

Dezelfde Hermie van Laar schrijft samen met

straalmiddelen er zoal zijn en hoe het straalproces in z’n werk

het gezelschap heeft gekozen voor een overnachting in een nabij

door de voorzitter hartelijk bedankt voor de ontvangst

haar echtgenoot Jan (beiden nog steeds clublid)

gaat. Binnen 8 uur na

gelegen hotel, maar ’s avonds is er voor iedereen een barbecue in

en goede zorgen.

over een uitstapje naar de Verenigde Staten

het stralen moet de

de camping kantine. De zondag begint met wassen met koud water,

voor een bezoek aan de Porsche Swapmeet in

auto worden voorzien

het ontbijt staat dan al klaar in de caravan. Tijdens de aansluitende

De aanwas in de rubriek nieuwe leden bedraagt

Indianapolis. Tegelijkertijd werden de nodige

van een roestwerende

volgens de bolletje-pijltje methode uitgezette rit moeten allerlei

over het laatste kwartaal van 1994 niet minder dan

onderdelen ingeslagen bij leverancier Tweeks en

zinkhoudende

opdrachten worden uitgevoerd, waaronder gemiddeld 40 rijden op

24 nieuwe leden met nog eens 6 begunstigers.

werd een race-weekend van de Porsche Club of

2-componenten

een weg waar je 80 mag, darten, onderdelen raden, precisievoetbal,

Kom daar maar eens om in 2022! nog immer tot

Indiana aangedaan. De weersomstandigheden waren

bescherming laag.

water gooien en lopen met een band. Tot slot een snelheidstest op

de actieve leden mag worden gerekend en 6 nieuwe

zo te lezen uitdagend: van een hittegolf met meer

Aansluitend gaat

de Duitse Autobahn. Bij terugkomst op de camping valt het stel niet

begunstigers. Als ik de actuele ledenlijst erop na

dan 40 graden Celsius tot extreem noodweer met

de carrosserie naar

in de prijzen want die gaan naar respectievelijk Erwin van Haaren

sla, zijn er van deze 30 personen op dit moment nog

onweer en felle buien. Ondanks dat veel mensen

de plaatwerker, in dit specifieke geval de ons welbekende Theo

(1e), de gebroeders Straver (2e) en Jan en Hermie van Laar (3e). De

maar 3 lid van de

de reis door het slechte weer niet aandurfden, was

Siemerink, die anno 2022 nog immer actief lid is van onze club.

troostprijs is voor de familie Steffelaar: zij gaan na de afsluitende

club.

de opkomst bij de Swapmeet enorm. Het aantal

Theo legt uit welke materialen en technieken hij zoal toepast bij

koffie met gebak in de campingkantine met een set Porsche

aanwezige Porsches uit verschillende staten was

het restaureren van klassieke Porsches. Er komt geen plamuur

tennisballen naar huis.

duizelingwekkend. Er was heel wat te zien en te

aan te pas, alle reparatiewerk geschiedt traditioneel met vertinde

koop, van complete auto’s tot pick-ups vol met

plaatdelen en alle naden worden vertind. Na het stralen, zink

Naar eigen zeggen “verslaggever bij gebrek aan beter” J.P.

deel 2 van de artikelserie “The Art of collecting”

ijzerwaren. Je raakte niet uitgekeken. Op de stand

primeren en plaatwerken volgt de opbouw van het laksysteem

Klepbreuk doet verslag van de 2e technische clubbijeenkomst

van de hand van Roy Oosten wordt ingezoomd op

van de Porsche Club of America raakten Hermie

met als basis een epoxyprimer en een polyurethaan-acrylaat

op 18 november 1995, deze keer bij Eric Hendriks in Mook.

het verzamelen van schaalmodellen van klassieke

en Jan aan de praat met de Nederlandse secretaris,

vulgrondlaag. Carrosseriedelen die niet goed bereikbaar zijn,

Vanwege de onderhanden opbouw van de “kanariegele D” wordt

Porsches 911. Roy neemt de lezer mee in het aanbod

die al 17 jaar in de VS woonde. Uiteindelijk wist

worden behandeld met het roest omvormend product Fertan.

extra naar dit evenement uitgekeken en na lang wachten en

van de op dat moment bekendste fabrikanten,

het duo de nodige onderdelen op de kop te tikken,

Met behulp van de luchtverfspuit worden alle moeilijk bereikbare

uit het raam turen arriveert uiteindelijk clubvoorzitter Gijs van

waaronder het Portugese Vitesse en de Duitse

maar een 911 S voorbumper en een setje extra dikke

plaatsen bereikt en geconserveerd. De aanpak van Theo is dermate

merken Minichamps en Schuco (wat al in 1912 werd

torsieassen konden niet mee in de bagage en bleven

solide dat Porsche heeft besloten op alle door hem behandelde

opgericht). Er is uitleg over gelimiteerde modellen en

noodgedwongen achter.

auto’s dezelfde fabrieksgarantie te geven die men ook verleent op

de al dan niet verwachte waardestijgingen voor dit

nieuwe modellen inzake bescherming van de carrosserie tegen

soort collectoritems. In het slotwoord met tips voor

doorroesten e.d. Theo heeft het Porsche fabrieks-laksysteem in

aanschaf komt ook de Porsche Modell Club van Henk

zijn eigen bedrijf overgenomen en volgt dezelfde procedures als in

Koop langs, die nog steeds de Internationale Porsche

Zuffenhausen. Voorwaar een bijzondere prestatie!

Collectors Day organiseert, dit jaar op zondag 20

In deze uitgave
van het clubblad

maart in het Porsche Classic Centre van Porsche
Boukje en Richard Slinger doen verslag van het Twente

Centrum Gelderland.
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In de rubriek FEHACtiviteiten

om de jaarlijkse contributie voor de aangesloten leden met maar

wordt deze keer ingezoomd op het

liefst 50% (!) te verhogen, van Hfl. 2,- per aangesloten clublid

zelf aanvragen van vrijstelling van

naar Hfl. 3,-. Als reden hiervoor voert men op dat de FEHAC zo

de Motorrijtuigenbelasting voor

is gegroeid dat niet meer uitsluitend op vrijwilligers kan worden

voertuigen die in 1996 25 jaar

teruggevallen. Het in op basis van een betaalde parttime kracht voor

oud worden. Tot 1995 gebeurde

met name het secretariaatswerk is onontkoombaar. Ten tweede

dat automatisch maar vanaf 1

een sterke lobby-kracht in Brussel, waar steeds meer relevante

januari 1996 dus niet meer. Een briefje naar het CBM,

besluiten worden voorbereid en genomen. Overigens wordt in het

Postbus 9047 te 7300 GJ Apeldoorn volstaat. In een

artikel als primaire doelstelling van de FEHAC benoemd “Dat het

artikel over loodhoudende benzine wordt het jaar

altijd mogelijk moet blijven om een historisch voertuig in originele

2000 als einddatum in het vooruitzicht gesteld. Vanaf

staat én rijdend te behouden en dat als de overheid een maatregel

dan zullen eigenaren van auto’s die niet geschikt

treft die het onmogelijk maakt om met het voertuig in de originele

zijn voor gebruik van loodvrije benzine, aangewezen

staat af-fabriek te blijven rijden, de FEHAC zich hiertegen met alle

zijn op loodvervangers of het laten installeren

kracht zal verzetten”. Waarvan akte.

van geharde klepzittingen. Aangestuurd vanuit
de FIVA heeft het FEHAC bestuur een werkgroep

In de rubriek aangeboden & Gevraagd worden weer onderdelen

geformeerd met de grootste rally organisatoren,

en complete auto’s aangeboden:

enkele juristen en een vertegenwoordiging uit het

-	L. Verhagen biedt voor Hfl. 22.500,- zijn complete, originele en

bestuur om tot regels rondom de organisatie en
veiligheid van rally’s te komen. Doelstelling: een

goede Porsche T Coupé uit 1969 aan. De auto heeft een goede
carrosserie die wel gespoten moet worden.

gegarandeerd ordelijk verloop met minimale kans

-	R. Suér zet zijn donkergrijze metallic Porsche 912 Coupé uit 1967

op ongelukken. Een aantal rally organisatoren zal

te koop voor een vraagprijs van Hfl. 23.000,-. De auto is uitgerust

begin 1996 tot de FEHAC toetreden. In de periode

met Fuchs velgen voorzien van P6 Pirelli banden en verkeert

tussen oktober 1995 en maart 1996 kunnen eigenaren

volgens de verkoper “in uitzonderlijke staat van onderhoud”

van voertuigen gebouwd vóór 1973 hun moderne

(wat van alles kan betekenen uiteraard, van uitzonderlijk slecht

kenteken – bijvoorbeeld in geval van geïmporteerde

tot uitzonderlijk goed, maar dat terzijde). Bij de auto zitten “veel

auto’s – omwisselen voor een klassiek kenteken

gegevens”.

beginnende met “DL”. De procedure loopt via de

-	Een anonieme aanbieder (alleen vermelding van een

FEHAC, de kosten bedragen Hfl. 75,- per voertuig.

telefoonnummer in Amsterdam) biedt 4 BBS velgen aan in de

In de periode 1985 – 1992 is het aantal sloopauto’s

maar 7J et 23 en 8J et 11 met Michelin en GoodYear banden.

drastisch gedaald, van jaarlijks 554.000 naar 300.000

Vraagprijs Hfl. 600,-.

auto’s. Oorzaken zijn de invoering van de APK,

Verder in de rubriek gevraagd:

de toenemende gemiddelde leeftijd en de export

-	Clubvoorzitter Gijs van Wagensveld heeft zijn zoektocht naar de

naar vooral Oost Europese landen. Daarentegen is

4 stuks verchroomde stalen velgen in de maat 4,5J x 15 of 5,0J x

er sprake van een verdubbeling van het chemisch

15 opgegeven (of heeft ze inmiddels op de kop getikt). Deze keer

afval vanuit sloopauto’s tot 18.000 ton per jaar. Dat

plaatst hij een annonce voor een oud type stuurwiel modeljaar

betreft vooral accu’s die in die periode tot chemisch

1966 tot 1969. Het item mag in slechte staat zijn.

afval werden bestempeld (en dat daarvoor dus niet

-	Tot slot een noodkreet “Help Help Help Help” van echte serieuze

waren). Daarnaast zijn er nog de 24.000 ton aan

Porsche 911 fan Karin Duynman die in 1996 graag wil trouwen in

oliehoudende stoffen – voornamelijk water/olie/

een rode Porsche 911. Wie is bereid zijn / haar auto te verhuren

slibmengsels – die wettelijk (nog) niet als chemisch

of ter beschikking te stellen om haar trouwdag perfect te maken?

afval worden aangemerkt. Enorme getallen waarbij

Wellicht lezen we in

wordt opgemerkt dat het de hoeveelheid afval uit

een volgende uitgave

sloopauto’s maar 1,3% uitmaakt van de totale

van het clubblad of dat

hoeveelheid chemisch afval in Nederland.

gelukt is.

In de FEHAC Clubcontact wordt beknopt
verslag gedaan van de belangrijkste besluiten in de

Samenstelling artikel:

bijzondere ledenvergadering op 29 september 1995.

Marc Bezem,

Daaronder het ter vergadering goedgekeurd besluit

redacteur – webmaster

Wat u ook rijdt, bij de KNAC
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te bieden
voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.
Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl
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CLUBNIEUWS IN
RS PORSCHE MAGAZINE

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30

RS Porsche Magazine heeft vanaf begin dit jaar in elke uitgave een aantal pagina’s ingeruimd met nieuws vanuit

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

de officiële Nederlandse Porsche clubs. Dit zijn steeds korte berichten en foto’s over evenementen die hebben
plaatsgevonden of gepland staan of andere onderwerpen die interessant zijn voor Porsche liefhebbers. In deze
april uitgave van jullie clubmagazine een impressie van die eerste publicatie in RS Porsche Magazine 2022/01 die
eerder dit jaar verscheen.
Grappig bijeffect is dat blijkens het colofon uw redacteur met deze publicatie ook tot de redactie van RS Porsche
Magazine is toegetreden, zij het onbezoldigd maar toch …
Marc Bezem

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

redacteur – webmaster

•

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

EVENEMENTENKALENDER 2022
CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

ALV
Technische online meeting
Technische inspectie(Tsjechië rit)
Paasrit
Boheems paradijsrit
Technische inspectie
(Zweden rit)
Hemelvaartsrit
Zweden rit
Cars & Coffee
Le Mans Classic
Classic days
Fabrieksbezoek Stuttgart
Cars & Coffee
Herfstrit in België
Technische dag

zondag 13 maart
zondag 27 maart
zaterdag 2 april
maandag 18 april
23 april t/m 1 mei
zaterdag 14 mei

Online
Online
Mijdrecht
Noord-Holland
Tjechië
Mijdrecht

NL
NL
NL
NL
CZ
NL

donderdag 26 mei
21 t/m 28 mei
zondag 5 juni
30 juni t/m 4 juli
5 t/m 7 augustus
30 september t/m 2 oktober
zondag 11 september
weekend 15 en/of 16 oktober
zaterdag 5 november

Zuid Holland
Zweden
Ntb.
Frankrijk
Duitsland
Stuttgart
Ntb.
België
Ntb.

NL
Z
NL
F
D
D
NL
B
NL

EXTERNE EVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Collectors day
Techno Classica
Porschefreunde
SPA Classic
Mille Miglia
Porsche Parade Europe 2020
Historic Grand Prix
Oldtimer Grand Prix
Interclassics
Concours d’elegance
Porsche Supercup

zaterdag 20 maart 2021
23 t/m 27 maart
zondag 1 mei
17 t/m 19 mei
12 t/m 19 juni
23 t/m 26 juni
15 t/m 17 juli
12 t/m 14 augustus
8 t/m 11 september
26 t/m 28 augustus
2 t/m 4 september

Heteren
Essen
Dinslaken
Spa
Rome
Zwitserland
Zandvoort
Nürburgring
Maastricht
Soestdijk
Zandvoort

NL
D
D
B
I
S
NL
D
NL
NL
NL

EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

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

k w a l i t e i t s z o r g

t r a i n i n g

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

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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PORSCHE GARAGEN
– CHRISTOPHORUS
EDITION

BOEKBESPREKING

Maar is een garage met een Porsche

niet veel meer dan een plek voor een

sportwagen? Jazeker. Met een Porsche
wordt een garage onderdeel van een
huis, een belangrijke kamer van de

huiseigenaar, een lid van de familie.
En andersom is het net zo. Alleen

door een Porsche in een garage wordt
iemand een kenner, een ontwerper,

een gepassioneerd persoon. Dit alles
is te zien in de talrijke verhalen over

Porsche-garages en Porsche-mensen
in het boek van Delius Klasing. Zelfs

wanneer u de pagina’s aanraakt, voelt

u door het gevoel van het volumineuze
papier hoe belangrijk het voertuig is

voor de eigenaren. Men duikt in een

Er wordt wel gezegd dat meer

dan 70% van alle ooit gebouwde
Porsches vandaag de dag nog
steeds rondrijden... of in veel

mysterieuze wereld, achter deuren en

muren, die in het boek picturaal perfect
worden weergegeven door vele foto’s

van bekende autofotografen. Hier wordt
zwart een kleurrijke kleur en versmelten
felgekleurde Porsches met hun

garages en musea staan!

omgeving tot één geheel. Een boek

dat meer laat zien dan alleen Porsche.
We willen er meer van zien, meer

garages, meer verhalen en inzichten,
zeker 70% meer Porsche garages.

Enkele van deze garages zijn nu geopend
voor het boek “Porsche Garages –

Christophorus Edition” uitgegeven door

Marc Bezem

Delius Klasing Verlag. Maar niet alleen de

redacteur - webmaster

garages werden hier geopend, ook de

eigenaren, de verzamelaars, de Porsche
fans die de passie Porsche bezitten

worden getoond. Of je nu een Porsche
bezit of een hele verzameling van alle

SPECIFICATIES:

het maakt niet uit. Het belangrijkste is

Uitgave: Eerste druk februari 2021

modellen die ooit in het wit zijn gebouwd,
dat u elke dag met uw Porsche leeft, en

zoals elk goed “familielid” geeft u ook uw
Porsche een verzorgde plek in huis. In het
geval van een Porsche liefst een garage.

Uitgever: Delius Klasing Verlag
ISBN-10: 3667116977
Pagina’s: 272
Talen:
Prijs:

Duits / Engels

€ 52,89 exclusief verzendkosten

Verkoop: 	Onder andere bij Bol.com en
Only-Porsche-Books.com
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BOODSCHAP FIVA-PRESIDENT TIDDO
BRESTERS
SOLIDARITEIT VOOR OEKRAÏNE: 28
FEBRUARI 2022
Van FIVA President Tiddo Bresters ontving
de FEHAC onderstaande boodschap, naar
aanleiding van de situatie in Oekraïne: 28
februari 2022
Terwijl we de pandemie langzamerhand in de achteruitkijkspiegel
zien verdwijnen, is er plotseling een nieuwe dreiging aan de
horizon verschenen: oorlog. Het bestaan zelf van Oekraïne als
democratische staat wordt bedreigd door een agressie die in Europa
sinds 1945 zijn weerga niet kent. Niemand kan onverschillig blijven
voor de enorme humanitaire tragedie die dit grote en trotse land
en zijn dappere burgers nu treft. Maar let wel, het gaat hier niet om
een oorlog tussen de volkeren van de twee landen. De invasie van
Oekraïne en de enorme ramp die deze met zich meebrengt, is het
gevolg van een volkomen ongerechtvaardigd autocratisch besluit.
De FEHAC (Federatie Historische
Automobielen
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.

Minder dan twee maanden geleden bezochten mijn vrouw en ik Kyiv
en Lviv. Ons ANF, UAC, gaf ons een zeer warm welkom. Zelden heb
ik zoveel enthousiasme voor de zaak van de FIVA bespeurd als in
Oekraïne. Dit wordt treffend weerspiegeld in de cruciale rol die UAC
heeft gespeeld door ons in contact te brengen met een organisatie
om de FIVA in Rusland te vertegenwoordigen, Nasledye. UAC
begrijpt perfect waar het bij FIVA om gaat: mensen verenigen. Om
hun goede samenwerking te benadrukken hadden UAC, Nasledye
en onze ANF in Moldavië (Retromobile Moldova) een vruchtbare
videoconferentie, in mijn aanwezigheid. We hebben ook kennis
gemaakt met het fantastische team van de Leopolis Grand Prix, een
groots evenement dat begin juni in Lviv wordt gehouden.
Dit alles staat nu op het spel. Enkele van onze belangrijke culturele
partnerorganisaties, in de eerste plaats UNESCO, maar ook de
museumorganisatie ICOMOS en de Europese koepelorganisatie
voor cultureel erfgoed Europa Nostra, hebben hun bezorgdheid
geuit over de mogelijke gevolgen van deze afschuwelijke oorlog voor
het behoud van het cultureel erfgoed in al zijn vormen. Wij nodigen
u uit kennis te nemen van hun verklaringen. Deze zijn terug te lezen
op de website van de FEHAC (https://www.fehac.nl/boodschapfiva-president-tiddo-bresters-solidariteit-voor-oekraine/).
Natuurlijk maken wij ons zorgen over de schade die de oorlog kan
toebrengen aan de vele prachtige historische voertuigen die in het
bezit zijn van Oekraïense liefhebbers en musea. Maar zolang de
strijd om te overleven voortduurt, is deze zorg van ondergeschikt
belang.

FEHAC NIEUWS
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We kunnen alleen maar hopen dat deze oorlog zeer spoedig tot

op roestvorming en andere punten die in de toekomst

een einde zal komen. Zo goed als we kunnen zullen we in contact

gerepareerd moeten worden. De inspectie maakt een

blijven met het UAC-team. Ik roep alle leden van de FIVA op

planning mogelijk voor een grotere reparatie direct of

om solidair te zijn met onze vrienden in Oekraïne, en met het

later. Een dergelijke inspectie kan het beste worden

Oekraïense volk.

uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, of door
de specialisten van de merkenclub.

Tiddo Bresters
President van de FIVA

De FEHAC heeft, samen met de BOVAG en de
KNAC een checklist opgesteld als leidraad voor deze

VRIJWILLIGE OLDTIMERINSPECTIE
Omdat klassieke voertuigen uitstekend
worden onderhouden is de APK voor auto’s
van 50 jaar en ouder is per 1 januari 2021
afgeschaft. Om de kwaliteit van het onderhoud
te behouden wordt gewerkt aan het invoeren
van een ‘vrijwillige oldtimerinspectie’. Dit is
een service aan de bezitters van Oldtimers en
geen verplichting.

inspectie. Er moet echter ook voldoende expertise
zijn om de voertuigen tot in lengte van jaren goed
te onderhouden en veilig te houden. Besloten
is om de kennis en ervaring van de commissies
Trade & Skills en Kennisbehoud te bundelen in
één commissie. Daarnaast is FEHAC in gesprek
met het NCAD (het Nederlands Centrum voor
Autohistorische Documentatie) om de informatie
over reparatie en onderhoud van de voertuigen
beter toegankelijk te maken voor de achterban.
Vanzelfsprekend kunnen garagebedrijven daar ook
gebruik van maken. Daarnaast is FEHAC in gesprek

De voertuigen worden geïnspecteerd op veiligheid, afstelling en de

met opleidingsinstituut TAC in Waalwijk over de

algehele toestand van het voertuig. De carrosserie wordt nagekeken

opzet van speciale cursussen Oldtimertechniek.
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Aanvragen

behulp van de DigiD-app kunnen de documenten

De gebruiker kan het eendagskenteken op de website van de RDW

veilig en gemakkelijk worden toegevoegd aan

aanvragen. Online moet de aanvrager zich voortaan legitimeren:

de wallet. In de wallet staat een overzicht van

het mobiel erfgoed en het noodzakelijke kennisbehoud naar de

DigiD voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven. Hij/zij krijgt

alle afgegeven eendagskentekenbewijzen. Het

toekomst gewaarborgd.

het eendagskentekenbewijs als pdf per e-mail toegestuurd. Beschikt

eendagskentekenbewijs staat 40 dagen op de telefoon

de gebruiker over een Android-telefoon met Android-versie 11 of

en wordt dan vanzelf verwijderd.

Zowel ervaren monteurs als enthousiaste voertuigeigenaren kunnen

De voorzitter van de werkgroep Brandstof, Peter

hieraan deelnemen. Deze cursussen kunnen worden afgesloten

Koger, zal de FEHAC in de internationale ‘test groep’

met een officieel erkend diploma. Hierdoor worden onderhoud van

vertegenwoordigen

SYNTHETISCHE BRANDSTOF VOOR
OLDTIMERS
Op initiatief van de FEHAC trekken
oldtimerfederaties samen op bij testen van
synthetische brandstof.
FEHAC, de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfiets
Clubs, heeft zich aangesloten bij internationale initiatieven om in
de eerste helft van 2022 E-fuel te testen voor gebruik in Mobiel

DIGITAAL
EENDAGSKENTEKENBEWIJS
OP TELEFOON
Het eendagskentekenbewijs
is vanaf 8 december ook als
digitaal document op de telefoon
beschikbaar. Burgers kunnen het
document dan toevoegen aan de
persoonlijke wallet in de RDW
Voertuig-app.

hoger? Dan kan hij ervoor kiezen om het eendagskentekenbewijs
ook op zijn telefoon te zetten. De aanvrager moet het document
zelf in de app binnenhalen. Verderop in deze factsheet wordt

Beveiliging
De RDW staat

uitgelegd hoe dat gaat. Overigens blijft het mogelijk om een

voor veiligheid,

eendagskentekenbewijs aan te vragen via een keuringsstation, het

rechtszekerheid en

TCL of onze klantenservice.

duurzaamheid in

RDW Voertuig-app

mobiliteit. Daarom
is het van cruciaal
belang dat het mobiele
eendagskentekenbewijs
goed beveiligd is en aan

Erfgoed. Dit is de uitkomst van een overleg in de Legislation

Eigenaren die een voertuig van en naar een

speciale standaarden

Commission van de internationale Federatie FIVA. Zowel Frankrijk

keuringsstations moeten rijden, kunnen ervoor

voldoet. De wallet met

(FFVE), Duitsland (ADAC) als Oostenrijk (ÖMVV) hebben concrete

kiezen om het eendagskentekenbewijs niet alleen in

vijf cijferige beveiliging

plannen om de eerste helft van 2022 daarmee testen uit te voeren.

de mailbox te krijgen, maar ook als digitaal document

en het binnenhalen

in de wallet op de telefoon. Het gaat om een beperkte

van het eendags-

Vice voorzitter Bert Pronk:” Ik heb voorgesteld dat deze initiatieven

toepassing van een nieuwe techniek die laat zien

kentekenbewijs via

worden gekoppeld en dat ook de FEHAC zelf hierbij aansluit. Dat

dat het digitaliseren van waarde documenten in de

DigiD zijn uitgebreid

voorstel werd in de Commission van harte overgenomen!”

mobiliteitsketen technisch mogelijk is. Voor bedrijven

getest. Daarmee

is deze toepassing nog niet beschikbaar.

is geborgd dat de

E-fuel is een schone, speciaal ontwikkelde synthetische brandstof
die geschikt is voor oldtimers. De motoren van mobiel erfgoed zijn
vaak niet geschikt voor de aanpassingen die nu aan de gebruikelijke

beveiliging aan hoge

Eendagskentekenbewijs

standaarden voldoet.

Handhaving

benzine en diesel worden gedaan. E-fuel lost dat probleem
op, zodat iedereen kan blijven genieten van al die historische

Het papieren eendagskentekenbewijs, dat per mail

automobielen en motoren.

wordt toegestuurd, moet uitgeprint meegenomen
worden bij de rit naar het keuringsstation. Bij staande

FEHAC-voorzitter Stefan Hulman: “ Wij snappen heel goed dat

Het eendagskentekenbewijs komt zoals gezegd beschikbaar in de

houding door handhavers kan de chauffeur de print

Oldtimers niet zo schoon zijn als moderne voertuigen. Maar dat

gratis ‘RDW Voertuig’-app. Die is beschikbaar voor telefoons met

tonen. Bij het mobiele eendagskentekenbewijs toont

ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om een steentje

Android en Apple als besturingssystemen biedt nu niet-gevoelige

de chauffeur het eendagskentekenbewijs op zijn

bij te dragen aan de beperking van schadelijke emissies. Daarom

informatie over voertuigen en een APK-alert. ‘RDW Voertuig’ wordt

telefoon. Vooralsnog moet hij ook nog de uitgeprinte

stimuleren wij E-fuel. Een bijkomend voordeel is dat de voertuigen

Met een eendagskentekenbewijs kunnen voertuigen

nu uitgebreid met een zogeheten wallet. Die functioneert alleen nog

pdf bij zich hebben. De RDW is met de politie in

hierdoor bovendien in de oorspronkelijke staat kunnen worden

zonder (geldig) Nederlands kenteken op de dag van

in versie 11 van Androidtelefoons. Dat is een beveiligde omgeving

gesprek om dat agenten het eendagskenteken met

gehouden. Ook Mobiel Erfgoed kan schoon rijden!”.

een keuring vanaf het Nederlandse adres waar het

voor persoonlijke documenten en gegevens. De functionaliteit komt

hun eigen apparatuur kunnen uitlezen.

voertuig staat naar het keuringsstation rijden en weer

beschikbaar als de eigenaar de nieuwe versie van de app installeert.

terug. Het voertuig moet wel in veilige staat zijn en

Bij de meeste mensen gaat dat automatisch.

een verzekering hebben. Het eendagskenteken wordt

Mobiele waarde documenten
In de wallet kan nu alleen nog het

bijvoorbeeld gebruikt voor importvoertuigen. Het

Het online eendagskentekenbewijs in de wallet plaatsen

eendagskentekenbewijs geplaatst worden, maar

eendagskentekenbewijs wordt alleen in combinatie

Om het eendagskenteken op een telefoon te zetten, moet de

kan in de toekomst ook gebruikt worden voor

met een keuringsafspraak afgegeven. Het kenteken

gebruiker eerst de wallet activeren. In dat proces geeft hij een

andere persoonlijke documenten. Vanwege

moet op een witte kentekenplaat voorop en achterop

vijf cijferige code op die de beveiliging van de wallet vormt. Ook

wettelijke beperkingen is dat voor het rijbewijs en

het voertuig staan. Per jaar worden ongeveer 50.000

kan hij biometrische beveiliging gebruiken. De gebruiker haalt

kentekenbewijs nu nog niet mogelijk.

eendagskentekenbewijzen afgegeven.

vervolgens zelf het mobiele eendagskentekenbewijs op . Met
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BTW VOOR CLUBS
Bij schrijven van 22 februari jl. heeft het
Ministerie van Financiën de vertegenwoordiger
van de FEHAC laten weten het verzoek om
toepassing van de culturele btw-vrijstelling
op diensten van oldtimerverenigingen af te
wijzen.

De FEHAC heeft zich op het standpunt gesteld dat
ons cultureel bezit wel degelijk een grote plaats
inneemt in het culturele erfgoed van Nederland.
FEHAC onderbouwt dat met cijfers. Voorts
heeft FEHAC erop gewezen dat de aangesloten
verenigingen zich in eerste instantie bezig houden
met het behoud van het bezit van de leden: het
cultureel erfgoed. Dit gebeurt in verenigingen waarin
specialistische kennis onderling wordt uitgewisseld.

Allereerst vindt het Ministerie dat de activiteiten van

Uiteraard in een sociaal verband. Tevens maken deze

oldtimerverenigingen geen grote plaats innemen in het sociale en

leden ons erfgoed zichtbaar en borgen het culturele

culturele erfgoed van Nederland en ook niet als onderdeel van de

erfgoed voor toekomstige generaties. Dat voldoet aan

cultuur van ons land kan worden beschouwd.

de voorwaarden, door de staatssecretaris gesteld.
Daarbij hebben we het nog helemaal niet gehad

Het Ministerie schrijft dat van de culturele btw-vrijstelling in elk

over de buitengewone administratieve lasten voor

geval zijn uitgesloten instellingen die niet zozeer het algemene

verenigingen en stichtingen, waar volgens de FEHAC

belang van de borging van de culturele activiteit voor toekomstige

weinig profijt voor de overheid tegenover zal staan.

generaties voorop stellen, maar die vooral het individuele belang

Het gaat immers over slechts enkele grotere clubs.

van de vrijetijdsbesteding of hobbymatige beoefening centraal

De kleinere clubs, met een omzet van minder dan

stellen van de bij die instelling aangesloten leden of deelnemers.

Euro 20.000 kunnen zich beroepen op de Kleine
Ondernemers Regeling (KOR) om een vrijstelling van

Opvallend is dat het Ministerie de eerdere standpunten van

BTW te kunnen krijgen.

de belastingdienst herhaalt, zonder verder in te gaan op de
argumenten die de FEHAC aandraagt. Het Ministerie herhaalt de

Het bestuur van de FEHAC overlegt op dit moment

stelling van de Belastingdienst dat het gaat om het voorzien van

over het vervolg, zowel op politiek als juridisch

hobbymatige behoeften van de leden van de verenigingen. Ook

niveau. Zodra meer bekend wordt over dit onderwerp

wordt in het geheel niet gereageerd op het verzoek van de FEHAC

zullen door de FEHAC nadere mededelingen

om met het Ministerie van Financiën in overleg te treden. Dit is

worden gedaan. Voor verdere inlichtingen kunnen

uiterst merkwaardig.

clubbesturen mailen naar penningmeester@fehac.nl.
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