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HELMUTH BOTT –
PORSCHES STILLE INGENIEUR
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CARS & COFFEE BIJ LAMMERTINK

VERDER IN DIT NUMMER OA: GIJS VAN LENNEP WINT LE MANS, EVENEMENTENKALENDER,
ONLINE LEZING BLUSSYSTEMEN, WINTERPROJECT 911, FEHAC NIEUWS, ETC.

VAN DE VOORZITTER

IK HEB PAS LAAT DIT JAAR MIJN 911 UIT DE SPREEKWOORDELIJKE
MOTTENBALLEN GEHAALD. GEEN TIJD VOOR GEHAD, KWAM ER
STEEDS NIET VAN. DUS PAS VORIGE WEEK, NET VOOR DE CARS
& COFFEE BIJ LAMMERTINK, HEB IK DE BOURGONDISCH RODE
MACHINE UIT DE GARAGE GEROLD, BANDJES WEER OP NORMALE
SPANNING GEBRACHT EN DE CARBURATEURS LATEN AFSTELLEN
WANT WAT GEWIJZIGD AAN DE LINKS TUSSEN DE 2 ZENITH’S…

I

k moet als ik mijn 911 uit de garage wil halen altijd eerst een van

we dat de 2e helft van het jaar nog lastig zal zijn.

de ‘daily drivers’ van de oprit afrijden. Sinds driekwart jaar bestaat

Het fabrieksbezoek in Stuttgart staat nog op het

die vloot uit, naast de trouwe Volvo V70, uit een Volkswagen ID3.

programma naast een paar andere evenementen,

Elektrisch dus. Ik heb dus de laatste tijd veel elektrisch gereden en

maar het blijkt lastig om hotels te vinden die grotere

dan is de stap naar de analoge wereld van een jaren ’70 Porsche

groepen willen ontvangen. Daar merk je aan dat

een nog groter verschil. Je went heel snel aan de stilte in de ID3, de

hoteliers nu wat voorzichtiger daar het annuleren

heerlijke moeiteloze acceleratie en hoe makkelijk de nieuwe genera-

van een groep een groter risico vormt dan individuele

tie auto’s zich laten rijden. Dan is een wat bokkige oude Italiaanse

reserveringen. Kortom, het blijft een lastig jaar. We

schone die uit haar winterslaap wordt gehaald om naar de specialist

kunnen alleen hopen dat volgend jaar weer meer

te gaan voor wat afstelwerk een wereld van verschil. Ze verzet zich

richting het oude “Normaal” zal zijn…..

altijd een beetje, de eerste paar kilometers. Wat horten en stoten
bij het optrekken, wat rook van de olie die onderin de cilinders is

En dan toch nog eens een oproep aan jullie leden.

verzameld. En dan hebben we het nog niet over het straatje keren.

We hebben gemerkt dat we na verschillende ritten

Wat een kracht heb je daar ineens voor nodig. Maar….. hoe gemak-

toch wel wat animo is om zelf ook wat te organiseren,

kelijk en comfortabel de moderne (elektrische) auto’s ook zijn, het

alleen het blijft bij deze ene opmerking. We hebben

karakter mist. Ondanks de wat sputterende oude dame, weet je wel

nog steeds behoefte aan nieuwe ritten, evenementen

weer snel wat je aan haar hebt. De karaktertrekken die bij jouw 911

of ideeën wat te doen met onze club. Of als je graag

of 912 horen, dat is toch geweldig. Geen massaproduct, elke auto is

eens een stukje wilt schijven in het clubblad, is ook

anders. Dat is de charme van een klassieker en de reden dat ik toch

top! Dus, meld je, ook zeker de nieuwere leden. We

altijd weer glimlachend achter het stuur zit van mijn oudje…

kunnen je altijd op weg helpen mocht dat lastig zijn.
Onze club blijft een club van leden voor leden. Input,

Het ultieme clubhuis.

We zijn nu bijna op de helft van 2021 en helaas zien we nog niet

in welke vorm dan ook, wordt zeer gewaardeerd. Jullie

veel verandering in wat wij als club kunnen organiseren of aan de

kunnen ons contacten op de bekende emailadressen.

evenementen waaraan we graag deelnemen. Dit ondanks dat het nu
erg snel de goede kant op gaat met het dalen van de besmettingen en

Ondanks de beperkingen die er zeker nog even

het gestaag groeiende groep Nederlanders die gedeeltelijk of volledig

zullen zijn, geniet van je Porsche en de leuke dingen

gevaccineerd is. Ondanks dat we hadden gehoopt dat we nu al weer

die we ermee kunnen doen. Want heel veel meer

Uw Porsche Centrum.

meer konden, is de realiteit zo dat het nog steeds lastig is om evene-

coronaproof dan tijd doorbrengen in de klassieker is

menten te organiseren zoals we dat normaal gesproken doen. Maar

er bijna niet. Gelukkig hebben wij die mogelijkheid,

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

toch hebben we succesvol een aantal evenementen georganiseerd.

maak er gebruik van.

De rit op Hemelvaarts dag was een groot succes! Ik kan me

Tot snel weer!

niet heugen dat we zo’n grote opkomst hebben gehad op een
clubevenement. Maar liefst 48 auto’s stonden klaar om een mooie

Hessel Roukema

tocht te rijden. En wie wist dat het drinken van een drankje op een

Voorzitter

saaie parkeerplaats uit de achterbak van een Volvo zo gezellig kon
zijn? Zeker voor herhaling vatbaar. Vandaag hebben een groep
leden hun tocht door Noord-Brabant voltooid en ik heb begrepen
dat dit ook zeker werd gewaardeerd. Binnenkort is er nog de
ingelaste zomer rit. We moeten en zullen rijden! Wel verwachten
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

BESTE CLUBLEDEN, UW REDACTEUR IS DOOR ZIJN VOORRAAD HEEN!
ER IS DRINGEND BEHOEFTE AAN KOPIJ VOOR DE VASTE RUBRIEK
“CLUBLID STELT ZICH VOOR”!! DUS ALS U ALS KERSVERS CLUBLID
(OF ALS OUD GEDIENDE) NAAR AANLEIDING VAN DEZE OPROEP ‘T
ONWEERSTAANBARE VERLANGEN VOELT OPKOMEN UZELF AAN DE
CLUBLEDEN VOOR TE STELLEN: IN RUIL VOOR ‘N A4-TJE TEKST EN
WAT FOTO’S WORDEN U EN UW AUTO(’S) IN ONS CLUBMAGAZINE
VEREEUWIGD EN ONTVANGT U GEHEEL KOSTELOOS ENKELE EXTRA
EXEMPLAREN OM AAN UW FAMILIELEDEN EN VRIENDEN UIT TE
DELEN! IK HOUD M’N MAILBOX (REDACTIE@KLASSIEKE911912.NL)
NA VERSCHIJNEN VAN DIT CLUBMAGAZINE NAUWGEZET IN DE
GATEN…

Laar verslag van zijn online lezing op 28 maart over blussystemen

Porsche 917 een afstandsrecord neer van 5.335,313

voor in onze auto’s. Bijzonder leerzame kost!

kilometer oftewel een gemiddelde snelheid van
222,304 kilometer per uur. Een record wat pas in

Zelf zag uw redacteur – webmaster in een verkeerd fotobijschrift

2010 (!) door Audi werd verbeterd.

in de AutoVisie nummer 5 aanleiding om een half afgemaakt
artikel op te diepen en dit nog juist voor de kopij deadline van dit

In de serie over onze clubgeschiedenis is deze keer

clubmagazine bij de vormgever in te leveren. AutoVisie was zo

clubblad 1 van jaargang 2 aan de beurt, gepubliceerd

vriendelijk mijn inzending te publiceren, wat uiteindelijk resulteerde

in januari 1995. Wederom veel interessante feitjes

in een artikel over de briljante “stille” Porsche ingenieur Helmuth

en weetjes over het reilen en zeilen van de club,

Bott. Hoe dat precies zat en zit, leest u verderop in dit magazine.

die op dat moment zo’n 75 leden telt. Verder in dit
clubmagazine de vaste rubrieken Van de voorzitter,

Technische commissie lid Peter Broerse wist naast zijn drukke

Van de Evenementencommissie, het overzicht

bezigheden tijd vrij te maken om verslag te doen van een flinke

met nieuwe (aspirant)leden, het FEHAC nieuws en

winterklus aan de uw redacteur – webmaster welbekende Talbot

de evenementenkalender voor 2021. Dat laatste –

Gelbe 1978’er 911 SC. Gelijk zijn altijd bijzonder secure en

hopelijk voor de laatste keer - onder voorbehoud

methodische aanpak in de werkplaats, doet Peter nauwgezet verslag

vanwege de Corona beperkingen.

van de reparatie van onder andere de (originele af-fabriek) airco,
de bediening van de versnellingsbak, de verlichting, de handrem

Tot slot nog even dit: Jan van Laar stuurde me

en nog zo het een en ander. Het was de bedoeling dit artikel in

onlangs een weetje rondom de vervallen APK plicht

het vorige clubmagazine op te nemen, maar dat lukte helaas niet

voor auto’s van 50 jaar en ouder. Jan waarschuwt

vanwege plaatsgebrek. Vandaar dat ik ’t artikel nu meeneem.

dat men wellicht in de veronderstelling zou kunnen
zijn dat schorsen voor een auto van die leeftijd die

Van Porsche Nederland nam ik een artikel over de

bijvoorbeeld in restauratie staat ook niet meer nodig

fabrieksrestauratie van een zeer vroege 1967’er Porsche 911S soft

is. Schorsing is niet alleen APK maar geldt ook voor

window Targa, de eerste die ooit in Duitsland werd afgeleverd en

de verzekeringsplicht. Indien onverzekerd levert niet

die van 1977 tot eind 2016 oftewel zo’n kleine 40 jaar ergens onder

schorsen een zeer stevige boete op weet Jan uit eigen

een zeil in een vergeten hoekje van een garage stond. Porsche

ervaring. Het is maar dat u het weet…

Classic is bij elkaar zo’n drie jaar met de restauratie van de auto
bezig geweest, maar het resultaat mag er dan ook zijn.
Ook van Porsche Nederland afkomstig is een artikel over Gijs van

Ik wens u een mooie Porsche zomer toe!

Lenneps overwinnin tijdens de 24 uur van Le Mans in 1971, samen
met Dr. Helmut Marko, (ook) bekend vanwege zijn betrokkenheid

Marc Bezem

bij Red Bull Racing. Gijs en Helmut zetten dat jaar in de Martini

redacteur - webmaster
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D

it gezegd hebbende, ik sprak clublid Ronald Bosma na afloop

Noord-Brabant weekend onder bezielende leiding van

van de Hemelvaartsdag rit en hij deed de suggestie om iets

clubsecretaris Vincent van den Berg op 12 en 13 juni.

over zijn bijzondere Porsche 944 turbo in ons clubmagazine te
publiceren onder het mom van “Wat heb jij voor erbij?”. Enfin,

Naast het voorgaande ontving ik van clublid Willem

uiteraard werd dit spontane initiatief in dank aanvaard en leest u

de Wildt een drietal lezenswaardige artikelen over

hier elders in dit clubmagazine over. Van de – overigens op perfect

zijn belevenissen op de benzinestations en ‘t onlangs

wijze door onze voorzitter georganiseerde – Hemelvaartsdag rit op

bemachtigde geboortecertificaat van zijn mooie

13 mei deed uw redacteur (foto)verslag, zo ook van de supergezellige

chocoladebruine Targa. Voorts deed clublid en

Cars & Coffee bij Lammertink Porsche op 6 juni én het fantastische

voormalig redacteur van ons clubmagazine Jan van

-441235
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W
•
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

WIJ SCHRIJVEN DIT MET DE GEDACHTE AAN DE AFGELOPEN
EVENEMENTEN DIE ERG SUCCESVOL ZIJN ONTVANGEN. HET WAS
EEN STIL CORONA JAAR MAAR WE MOCHTEN DIT VOORJAAR WEER
LEKKER DE WEG OP, ZIJ HET ONDER BEPAALDE RESTRICTIES. VOOR
VELE WEER EEN MOMENT OM ELKAAR TE ONTMOETEN EN BIJ TE
PRATEN OVER DE PASSIE DIE ONS VERBINDT.

EVENEMENTENKALENDER 2021
CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Zomer rit

zondag 27 juni

Utrecht

NL

bij Passion for Cars

zondag 12 september

Houten

NL

Fabrieksbezoek Stuttgart

22 t/m 25 september

Stuttgart

D

Herfstrit

weekend 9 en 10 oktober

Zeeland

NL

Technische dag

zaterdag 6 november

ntb.

NL

Historic Grand Prix

16 t/m 18 juli

Zandvoort

NL

Ritten waarbij we geen evenement aandoen en

Oldtimer Grand Prix

13 t/m 15 augustus

Nürburgring

D

landen waar beperkte reisrestricties gelden worden

Concours d’Elegance

28 en 29 augustus

Soestdijk

NL

Cars & Coffee

O

nlangs hebben jullie een uitnodiging
ontvangen voor een additioneel ingeplande rit

voor de zomervakantie om toch te kunnen genieten
van onze 911 of 912. Deze rit zal gaan langs mooie
lange en snelle dijkweggetjes, bossen, historische
steden en zandverstuivingen.
De buitenlandritten zijn voor mij persoonlijk altijd
hoogtepunten, maar deze staan nog even in de

EXTERNE EVENEMENTEN

ijskast. Omdat we tijdens een buitenlandrit ook
vaak een evenement bezoeken behoort dit met de
huidige maatregelen nog niet tot de mogelijkheden.

door ons bekeken. Mogelijk gaan we nog iets
organiseren dit jaar. We hebben draaiboeken klaar
liggen en volgend de ontwikkelingen op de voet. Het
zou zo kunnen zijn dat we met slechts een korte
aankondigingsperiode wel iets gaan organiseren
voor de periode september / oktober.
Voor nu alvast een hele mooie vakantie gewenst
en veel mooie en probleemloze kilometers in onze
Porsches….

Namens de EC,
Patrick & Dennis

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

COLOFON
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VOORZITTER
Hessel Roukema
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
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
06 - 53 236 691
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

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
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.
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DE PORSCHE 944 TURBO VAN RONALD BOSMA

DE PORSCHE 944 TURBO VAN RONALD BOSMA

WAT HEB JÍJ VOOR “ERBIJ”?

terstand maakte me nieuwsgierig. De advertentie stond op een
vrij onbekende site voor particulieren. Het bleek een 944 Turbo (!)

Wat gegevens van de Porsche 944 Turbo uit 1985:

uit 1985, het eerste bouwjaar. Ondanks de slechts vier niet al te

• Het model 944 Turbo staat bekend als Porsche 951.

scherpe foto’s werd mijn nieuwgierigheid alléén maar groter; de

•	Cilinderinhoud 2479 CC, watergekoelde 4-cilinder

944 turbo was van de eerste eigenaar, origineel PON geleverd en
daar lange tijd onderhouden, en met een map aan documentatie.
Gelet op de lage vraagprijs en de reacties op het forum ging mijn

met 220 PK, voorin. Handmatige 5 versnellingsbak
naar de achterwielen, oftewel “transaxle”.
•	Mijn Turbo is één van de 178 in 1985 gebouwde

bloed sneller stromen. De enige mogelijkheid voor contact was het

Porsches 944 Turbo. In totaal zijn er tot en met

achterlaten van mijn gegevens, met een tekstje erbij. En opeens zat

1989 25.245 Porsche 951 modellen gebouwd. Méér

ik – eigenlijk helemaal niet van plan meer echt nog een 944 te ko-

dan de helft werk verkocht in de VS. Er zijn 251

pen – een motivatie te schrijven dat de 944 Turbo héél goed bij mij

Turbo-cabrio’s gemaakt.

zou passen.
Een week later kreeg ik een telefoontje dat mijn motivatie de verkoper, de heer Jelgersma, wel aansprak. Na al die kilometers had hij
een emotionele band met de auto opgebouwd, en “iemand die lid
is van de Klassieke Porsche Club zal vast wel goed met de 944 omgaan”. We spraken af bij Porsche Service van der Gugten, waar de
auto stond omdat deze gangbaar gemaakt moest worden voor een
nieuwe APK. Uiteraard had ik twijfels, met deze kilometerstand.
Zou dat geen money-pit worden? Tijdens de proefrit was duidelijk
dat de banden, de schokbrekers en de motorophanging vervangen
moesten worden; hij reed als een ongeveerde skelter.

Eigenlijk is het niets voor mij, een
impulsaankoop. En toch is het me 2
keer met een Porsche 944 gebeurd
notabene. Vroeger vond ik dat niet eens
“een echte Porsche”!

B

PON had een speciaal naamplaatje laten graferen voor dhr Jelgersma,
een paar jaar geleden maar een paar duizend euro te

omdat deze 944 Turbo de eerste in Nederland geverde Turbo was.

kosten, dus dat leek me een prima basis. Ik maakte

Bouwjaar ‘85, modeljaar ‘86. Bij 480.000 km was er nog een nieuwe

een paar on-line zoekopdrachten aan in Goole Search,

/ revisie fabrieksmotor ingezet door PON in Amersfoort, en de auto

dan vind je ook auto’s buiten de verkoop-sites om,

was niet lang daarna professioneel overgespoten en stond er eigenlijk

bijvoorbeeld op internet fora, maar de auto’s die ik

verder prima bij. De knoop was snel doorgehakt.

toen heb gezien waren telkens net niet wat ik zocht.
Toen ik met een oud-collega samen een Boxster 986

Sinds die tijd heb ik er de nodige uurtjes ingestopt. Dashboard er

S kocht, verwaterde de plannen. Zo af en toe popte er

uit, kilometerteller gefixt, heel veel trilgeluidjes opgespoort, velgen

ij de eerste zat ik tijdens de herfstvakantie in een huisje op de

nog wel wat op bij mijn on-line zoekopdrachten, maar

laten poedercoaten, distibutieriem en waterpomp laten vervangen,

grens van Groningen en Friesland, en het regende dagenlang

daar keek ik niet actief naar om.

Koni’s vervangen, elektrisch verstelbare stoel gefixt en heel veel

pijpestelen. Op dat soort momenten wil ik nog wel eens op

kapotte en versleten delen vervangen, enzovoorts.

Marktplaats kijken met de functie “in de buurt”. Een dorpje verderop

Tot er een “alert” kwam van een witte Porsche

in Friesland stond een prachtige en volledig originele 944 Targa in

944, die besproken werd op een forum omdat er al

Nu rijdt de 944 Turbo weer heerlijk. Deze 944 motor met de turbo

Saphir Blau Metallic uit 1986 voor weinig geld. Met het programma

650.000 km op de klok stond. Die enorme kilome-

is wél sportief, in tegenstelling tot de “gewone” 2.5 zonder turbo. In

Wheeler Dealers in gedachten kon ik nog flink afdingen, kocht ik

1985 stond de 911 carrera ook bij Porsche in de showroom. Grappig

de 944, repareerde tal van kleine mechansche en elektronische

genoeg waren de prestaties en prijs van de 944 turbo vrij vergelijkbaar

mankementjes, en verkocht hem in no time voor 1000 euro meer

met de 911. Journalisten schreven toen dat het een betere auto was;

aan een Duitser. De 944 was de straat nog niet uit, en ik had al spijt.

comfortabeler en beter bestuurbaar, het zou wel eens “het einde van

Want hij was echt in prachtige staat, en wat reed íe lekker. Weliswaar

de 911 kunnen betekenen”. Wij weten ondertussen wel beter … :-).

meer een luxe auto dan sportief, maar echt genieten.
Heb je zelf ook een andere classic, youngtimer of gewoon interesWellicht hebben jullie me vaker in mijn groene 912 of zwarte 911 SC

sante auto of motorfiets naast je klassieke Porsche 911 of 912?

Targa zien rijden. Net als de 944 zijn ze in (vrijwel) originele staat.

Een Porsche mag, maar hoeft niet. Doe ons een groot plezier;

Daarom speelde ik wel eens met de gedachten om zelf een Porsche

schrijf een tekstje bij een paar leuke foto’s en stuur deze naar

Ronald Bosma

in Martini Racing Sport versie te maken. Een witte 924 of 944 hoefde

redactie@klassieke911912.nl.

Lidnummer 592
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GEBOORTECERTIFICAAT - WILLEM DE WILDT

GEBOORTE VAN
EEN GEBOORTEBEWIJS
Meerdere keren heb ik tevergeefs op diverse websites gezocht naar
het kleurnummer van mijn Porsche. In het deurpaneel staat het nummer
416-9-1. Helaas heb ik dit nummer dus niet kunnen vinden.

W

at doe je dan in zo’n geval want ik wilde toch wel graag weten

HET EERSTE BRANDSTOFSTATION - WILLEM DE WILDT

HET EERSTE
BRANDSTOFSTATION VAN
WILLEM DE WILDT
Toen ik mijn eerste brandstofstation in 1970 begon, had men van
zelfbediening nog nooit gehoord en werd iedere klant nog persoonlijk
geholpen.

wat de originele kleur van mijn chocoladebruine 911 Targa

is. Een kleur die ik tot nu toe weinig tot niet ben tegengekomen.
Een mailtje naar onze technische commissieleden Vincent en
Peter bracht ook geen uitsluitsel. Wel gaven ze mij de tip om een

H

et was een stationnetje aan een doorgaande weg van De Meern

Pas toen ik na een paar tellen mijn hoofd

(nu Leidse Rijn) naar Utrecht. Erbij hoorde een werkplaats(je)

voorzichtig naar achteren draaide en de oorzaak

met een smeerkuil, boven wonen en op het voorterrein een

in het vizier kreeg, ben ik opgelucht opgestaan

Op het geboortebewijs zou dan worden aangegeven welke originele

tweetal pompen. Erg druk was het er niet en als er een auto wilde

en naar binnen gegaan. Helaas heb ik binnen

kleur en lakcode door de fabriek is aangebracht. Op mijn verzoek

tanken reed hij bij binnenkomst over een slang waardoor er in de

onze stations meerdere keren overvallen mee

aan Porsche Centrum Rotterdam gaven zij aan inderdaad voor het

werkplaats een belletje ging. De monteur of de pompbediende liep

gemaakt waarbij de psychische schade altijd vele

gevraagde geboortebewijs te kunnen zorgen. Vergis je niet. Je moet

dan naar buiten en terwijl hij zijn handen schoonveegde aan een

malen groter was dan de fysieke pijn. Het geld

wel de nodige stukken en foto’s aan kunnen leveren.

poetsdoek begroette hij de klant en vulde de tank. Er waren in die

heeft mij in een dergelijke situatie nooit geboeid

tijd nog geen luifels waardoor je af en toe kletsnat regende. De

(daar was tenslotte de verzekering voor) maar de

oudere lezers kunnen zich hier nog wel een voorstelling van maken.

ontwrichting van mijn mensen heb ik mij altijd

geboortebewijs van de auto aan te vragen bij een Porsche dealer.

Om te beginnen een foto of scan van je rijbewijs en van het

zeer aangetrokken.

kentekenbewijs (beide zijden). Verder een foto van het motornummer,
het chassisnummer en het versnellingsbaknummer. Aangezien de

Het station was tot 11 uur ’s avonds open en het was gebruikelijk dat

auto in de winterstalling stond was ik niet direct in staat om het

de dienstdoende pompbediende de pompeilanden voor sluitingstijd

versnellingsbaknummer te fotograferen. Begin april kwam hij uit zijn

nog even schrobde met een luiwagen. Op het terrein stond een kiosk

winterslaap en kon ik, toen hij op de brug stond bij de garage die de

met de kassa en de nodige wat auto gerelateerde artikelen, zoals

auto in onderhoud heeft – Haaglanden Motorsport in Nootdorp, een

olie, lampjes en ruitenwissers en dergelijke. In deze kiosk zaten ook

prima bedrijf overigens – het betreffende nummer op foto vastleggen.

de bediening van de verlichting. Nu
wil het dat je om deze te bedienen

Omdat ik in de afgelopen winter een aantal maanden dus geen

om 11 uur ’s avonds even op je

actie kon ondernemen heb ik een mailtje naar Rotterdam gestuurd

knieën moest om de verschillende

met het verzoek de aanvraag even terzijde te leggen tot ik over alle

schakelaars om te zetten.

informatie beschikte. Geen probleem en ik kreeg keurig een reactie
dat men mijn gegevens af zou wachten.

Zo ook op een avond in de winter
waarbij ik zelf dienst had en dus

Nadat ik half april alles had ingestuurd kreeg ik bericht dat de gegevens

om 11 uur ’s avonds in de kiosk op

waren doorgestuurd naar Duitsland en ik te zijner tijd bericht zou

mijn knieën ging. De luiwagen stond

krijgen als het geboortebewijs binnen zou zijn. En voorwaar: begin

achter mij en op het moment dat ik

mei jl. kreeg ik keurig een mailtje dat het certificaat binnen was en

de schakelaars omzette en alles dus

ik het in Rotterdam op kon halen. Netjes in een mapje lag het klaar

donker werd, schoof de steel van

bij de werkplaatsreceptie en na € 150,00 voldaan te hebben mocht ik

de luiwagen weg en kwam op mijn

het meenemen. Uit bijgaande scan blijkt welke gegevens erop staan,

achterhoofd terecht. Zelden ben ik zo

waaronder de kleur. Het originele geboortecertificaat: niet goedkoop

geschrokken en ik weet nog dat ik een

maar wel leuk om te hebben.

paar seconden heb zitten wachten op
een tweede klap die natuurlijk niet

Willem de Wildt

kwam.

Willem de Wildt
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DAMPRETOUR - WILLEM DE WILDT

DAMPRETOUR OP
TANKSTATIONS

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

Vanaf 2007 is de installatie op tankstations zodanig uitgevoerd dat de
dampen die vrijkomen bij het vullen van de ondergrondse tanks middels
een retourleiding via de tankwagen worden teruggevoerd naar het
vuldepot, het zogenaamde Dampretour Stage 1.

H

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

Zowel
iermee wordt voorkomen dat iedere keer bij het lossen van de

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

tankwagen een grote hoeveelheid benzinedamp in de atmosfeer

terecht komt. Ik kan mij herinneren dat ik bij mijn eerste tankstation
boven de werkplaats woonde en het bij het lossen van de tankwagen
altijd enorm naar benzine stonk. In benzinedamp zit benzeen dat
kanker kan veroorzaken en tevens bijdraagt tot de vorming van ozon.
In 2012 werd Dampretour Stage 2 verplicht. Dit behelst een systeem
waarbij de vulslang naar de auto van de klant dubbelwandig wordt
uitgevoerd, waardoor de benzinedampen worden teruggevoerd naar
de ondergrondse tanks.
Bij Stage 1 was het mogelijk om middels leidingen en slangen een
gesloten systeem te hanteren. Bij Stage 2 moest de installatie zodanig

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

worden aangepast dat vrijkomende dampen uit de auto’s door dezelfde
slang werden afgevoerd via leidingen naar de ondergrondse tanks.

t r a i n i n g

m a n a g e m e n t

Ook de auto’s werden van lieverlee zo uitgevoerd dat
het vulpistool nagenoeg sluitend in de vulopening past.

Bij de installatie van Stage 1 moesten de ondergrondse tanks en de

Bij de aanpassing van het systeem werd uitgegaan van

vulpunten voor de tankwagen worden aangepast. Bij Stage 2 moesten

een terugwinning van de damp van 85%.

de pompen en het ondergrondse leidingwerk worden voorzien van
een retourleiding. Een uitdaging en een aanzienlijke investering voor

In de praktijk heeft de gemiddelde automobilist weinig

de branche.

van de verandering gemerkt. Wellicht is het opgevallen
dat de slang wat dikker is of dat de nozzle voorzien is
van een koperen verdikking. Tevens kan de oplettende

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

tanker gemerkt hebben dat, nadat de motor van de
pomp is afgeslagen, er nog een paar tellen het geluid
van een pompje te horen is. Dit is dus het pompje dat
de damp actief afzuigt.
Al met al een uitstekend systeem waarbij tot op de dag
van vandaag grote milieuwinst wordt bereikt.
NB. De bijgaande tekening geeft het systeem van Stage
2 schematisch weer.

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

Willem de Wildt
Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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PORSCHES STILLE INGENIEUR
– DE SPIRITUELE VADER VAN
DE PORSCHE 911

HELMUTH BOTT
Prof. Dr.-Ing. h.c. Helmuth Bott. Wie was eigenlijk deze voor

medewerkers van Porsche. Vereerd door zijn

Porsche zo belangrijke man over wie relatief weinig bekend is,

collega’s en ondergeschikten, maar wiens bijdrage

over wie op internet, Wikipedia en dergelijke nauwelijks iets te

in de nadagen van zijn carrière steeds minder werd

vinden is? Helmuth Bott heeft me altijd geïntrigeerd. In boeken en

erkend door de raad van commissarissen, en die hem

publicaties over Porsche kom je zijn naam natuurlijk wel tegen,

uiteindelijk tot zondebok maakten.

maar echt op de voorgrond trad deze briljante technicus niet vaak,
want dat lag eenvoudigweg niet in zijn aard. Vandaar zijn bijnaam

Helmuth Bott, de jongste van twee broers, werd in

“Porsches Stille Ingenieur”.

1925 geboren in Kirchheim unter Teck, 24 kilometer
ten zuidoosten van Stuttgart. Hij studeerde in het

CARRIÈRE BIJ PORSCHE IN ‘N VOGELVLUCHT

nabij gelegen Esslingen am Neckar. Zijn vader was

Helmuth Bott, het voormalige hoofd van onderzoek en

elektricien bij het plaatselijke energiebedrijf en grapte

ontwikkeling van de Duitslands bekendste en meest succesvolle

altijd dat hij alle lichten in Turkheim kon uitdoen.

sportwagenfabrikant, de man die door insiders ook wel wordt

Van hem erfde de jonge Helmuth zijn interesse

beschouwd als de ‘spirituele’ vader van de 911. Bott, van

in technische zaken. Hij genoot van motorrijden

origine een leraar metaalbewerking, kwam in 1952 bij Porsche

zoals zoveel tieners, maar de jaren dertig waren

als productieassistent en ging in 1988 met pensioen als Chief

vooral ook een harde leerschool. Bott senior verloor

Research & Development, de functie van waaruit hij ook leiding

zijn baan tijdens de depressie en werd in 1939

gaf aan alle wedstrijdactiviteiten van Porsche.

opgeroepen voor het leger, ondanks dat hij 44 was
en in slechte gezondheid verkeerde. Het was in

Ferry Porsche, Horst Marchart en Helmuth Bott – Stuttgart 1993

Een verkeerd fotobijschrift
in de AutoVisie nummer 5 en
publicatie van mijn inzending
hierover in AutoVisie nummer 6
– zie hiervoor de rubriek Van
de redacteur/webmaster –
zette me ertoe aan een half
afgemaakt artikel uit de
krochten van m’n bescheiden
databankje op te diepen en dit
nog juist voor de kopij deadline
bij de vormgever in te leveren.

DE FOTO

Na het behalen van zijn ingenieursdiploma aan de Universiteit

deze tijd dat de jonge Helmuth leerde zelfredzaam

van Stuttgart, werd hij begin jaren vijftig aangesteld op de

te worden. Voordat hij er echter in slaagde zijn

experimentele afdeling. In 1972 volgde hij Ferdinand Piech na

opleiding af te ronden, werd hij in 1943 gedwongen

diens min of meer gedwongen vertrek op als R&D chef. Eind jaren

bij de Wehrmacht ingelijfd en vervulde hij z’n

zestig – begin jaren zeventig hield Bott toezicht op de ontwikkeling

militaire plicht als tankbemanning in het toenmalig

van onder andere 906, 907, 908, 910 en de legendarische 917, die

Joegoslavië. Na de afloop van de oorlog keerde hij

het tijdperk inluidde van klasse- naar algemene overwinningen.

terug naar Turkheim en voltooide zijn studie. Hij

In de eerste helft van de jaren zeventig werd hij verantwoordelijk

wilde leraar worden, maar zijn ambitie om in een

voor Porsches 917 Can-Am turbo spyders, die in die Noord

gymnasium te werken werd gedwarsboomd door

Amerikaanse competitie letterlijk onverslaanbaar waren. Eind

de rigide onderwijsautoriteit die hem, vanwege zijn

jaren zeventig en begin jaren tachtig werden de successen

onderbroken studies, alleen in staat achtte om les

voortgezet in de Groep C arena met de 956- en 962-prototypes en

te geven aan de basisschool. Gefrustreerd besteedde

in de formule 1 met de TAG turbo V6 die het McLaren-team naar

Bott al zijn spaargeld aan het verbeteren van zijn

een reeks Grand-Prix overwinningen en wereldtitels leidde.

technische kwalificaties en ging bij Bosch in de leer.

Wat wil het geval, in de bewuste AutoVisie nummer 5 las ik ‘n

Een half jaar later stapte hij over naar Daimler Benz

voortreffelijk artikel van de hand van Ben Barry getiteld „We moesten

Bott bleef ondanks al die successen en nuchtere en zeer

terug naar onze roots” over het 25-jarig jubileum van de Porsche

bescheiden man, een individualist ook die op de vraag wat zijn

Boxter. Bij één van de foto’s viel m’n oog op een foutje in ’t bijschrift.

favoriete door Porsche ontworpen voertuig was, antwoordde: “De

Dit betrof de afgebeelde foto van Ferry “Butzi” Porsche (l), Horst

Leopard II NAVO-gevechtstank”. Bott deed het niet alleen, hij was

Marchart (m) over wie het artikel in de AV deels gaat en Helmuth

decennialang omringd door zeer getalenteerde medewerkers en

Bott (r). Het fotobijschrift vermelde voor laatstgenoemde evenwel

collega’s maar hijzelf was het die een zeer persoonlijk en niet te

Harm Lagaay, de welbekende Nederlandse autodesigner die – met

onderschatten stempel op Porsche drukte.

waar hij anderhalf jaar werkzaam bleef.

weliswaar enkele korte uitstapjes naar Ford en BMW – van 1971 tot
2004 bij Porsche werkte en onder wiens leiding de ontwerpen van

DE VROEGE JAREN

onder andere de Porsche 996, 997, Boxter, Cayman, Cayenne en

Helmuth Bott, de geïnspireerde ingenieur achter zoveel succes

Carrera GT tot stand kwamen. Wat speurwerk leverde trouwens

van Porsche, is lang de grijze eminentie van het bedrijf gebleven,

op dat de foto is genomen op 13 juni 1993 voor het Stadhuis van

maar er is als gezegd bitter weinig over hem geschreven. Porsche

Stuttgart, tijdens de viering van de dertigste verjaardag van de

Road & Race (https://www.porscheroadandrace.com/) zag

Porsche-tests op de Autobahn tussen de Engelbergtunnel

Porsche 911. Het is het laatste publieke optreden van Helmuth Bott,

hierin aanleiding om onderzoek te doen naar het professionele

en de afrit Stuttgart / Weilimdorf ca. 1953/54. Helmuth Bott

die zo’n 9 maanden daarna na een kort ziekbed overleed.

en privéleven van deze man, een van de meest toegewijde

in het midden.
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In maart 1952 werd hij ingehuurd door het toen nog kleine

auto’s per dag. De firma uit Zuffenhausen dacht

van het temmen van het rijgedrag van de 901 zou doorgaan, zelfs

DE FAMILIEMAN

Oostenrijks bedrijf Porsche dat een pand huurde van

al aan de opvolger van de 356 en onderdeel

na de lancering in oktober 1964, was het een enorm voordeel dat

Inmiddels getrouwd en vader van twee dochters en

carrosseriebouwer Reutter in Zuffenhausen. Porsche had zijn

leiding van Leopold Schmid, hoofd van het

dit nu zowel tijdens privé ritten kon als op korte afstand van de

een zoon, zorgden de verplichtingen bij Porsche

sportwagenproductie twee jaar eerder vanuit Oostenrijk naar

ontwerpbureau, speelde Bott, inmiddels een

fabriek.

ervoor dat Bott vaak van huis was. Dochter

Zuffenhausen verplaatst en de 26-jarige Helmuth Bott werd

erkende chassisspecialist, een belangrijke rol bij het

productieassistent. In die opwindende begindagen was er

ontwerpen van de MacPherson-voorwielophanging

Hildegrund, altijd bekend als ‘Grundy’, herinnert

VAN 911 TOT 917

zich dat als haar vader wel tijd voor hen had,

zoveel werk als je aankon en bekwame individuen werden snel

De man die uiteindelijk het eigenzinnige karakter van de 911 zou

het altijd bijzonder was. Hij was een briljante

gepromoveerd. Binnen enkele maanden en terwijl hij zijn studie

“temmen”, was Ferdinand Piëch, die in 1963 bij Porsche was

verhalenverteller, hij boeide de kinderen en hij had

voortzette, had Bott zijn eerste grote taak: de Porsche (nog niet

komen werken als afgestudeerd ingenieur. Binnen drie jaar had

een slim systeem van beloningen. Zo vertelde hij hen

de 356) had al te veel koppel voor zijn originele VW-transmissie

het 29-jarige neefje van Ferry Porsche de ontwikkelingsdirecteur

toen ze klein waren dat de eerste die naar beneden

en het bedrijf had dringend een nieuwe versnellingsbak nodig.

Hans Tomala uit de weg geruimd en de technische ontwikkeling

ging om te ontbijten een vlucht met een raket mocht

Getrag bood een alternatieve eenheid aan en Bott moest de

op zich genomen. Het is achteraf duidelijk dat hij niets minder

maken, iets waarvoor ze zeker ‘s ochtends uit bed

testopstellingen bouwen om de nieuwe transmissie te beproeven.

zocht dan de controle over het bedrijf van zijn grootvader en het

kwamen. Ze konden punten verdienen en een stuk

Hij schreef al snel diverse onderhoudshandleidingen en zijn

opbouwen van het race-imago van Porsche stond daarbij centraal

tuin winnen om mee te doen wat ze leuk vonden.

duidelijke pedagogische vaardigheden werden naarmate het bedrijf

in zijn strategie. De vijf jaar van Piëch in deze rol zijn legendarisch

Andere prijzen waren boeken over henzelf gekozen

groeide gebruikt om nieuwe leerlingen op te leiden. In 1955 werd

geworden: Butzi Porsches elegante maar relatief zware 904 Coupé

onderwerpen. Deze gave om mensen te motiveren

hij Porsches hoofd testingenieur en baas van de testafdeling.

werd terzijde geschoven voor de 906 Carrera 6, die de Targa Florio

was een van de eerste aspecten die Peter Schutz

Met een vroege Porsche 911 2 liter tijdens de 1965 Targa

uit 1966 ‘straight out of the box’ zou winnen. Deze functioneel

later zou opmerken. Grundy, die altijd heel dicht

Florio - (links) Helmuth Bott

ogende, maar uiterst effectieve racer zou Piëch’s openingsshot zijn

bij haar vader was, herinnert zich hoe ze vroeger

VAN 356 TOT 901
Het jaar daarop produceerde Porsche de 10.000e 356 en het

in een verbazingwekkende reeks racewagens die zou uitmonden

om half zeven opstond om met hem mee te rijden

bedrijf profiteerde van de uitbreiding van Werk 1 naar Werk

van de nieuwe 901. Nooit bang om te

in de 917 en de eerste van 19 Le Mans overwinningen. De alles

naar Zuffenhausen, ook al moest ze daarna nog drie

2 om de productie van wat nu de 356A was te verhogen tot 17

experimenteren, herbouwde hij een gecrashte 356

overwinnende 917 van Piëch, verboden in Europa omdat hij alle

kilometer lopen naar school. Op latere leeftijd door

met een Mercedes Benz voorwielophanging en paste

concurrentie platlegde en vervolgens hetzelfde deed in de Can-

haar vader opgepikt te worden in altijd het laatste

geleerde lessen toe op de nieuwe Porsche. In 1961

Am-serie, is misschien wel de meest gerespecteerde raceauto

model Porsche 911, was altijd een gebeurtenis en

leidde hij het team van wegtesters dat belast was met

aller tijden geworden. Ondertussen was de flat six van de 911

maakte diepe indruk op haar toekomstige vriendjes.

het verbeteren met het belabberde weggedrag van de

uitgeboord tot 2,4 liter en op de testbank stond een 2,7 die

nieuwe auto. Het was een ontmoedigende taak. De

210 pk zou opleveren in de adembenemende Carrera RS. Maar

twee extra cilinders van de zescilinder boxermotor

achter Piëch wiens energie grenzeloos was en wiens ambitie alle

verstoorden de gewichtsbalans van de auto die nu

bezwaren overwon, stond altijd de vaste hand van de man die in

juist, grotendeels dankzij Botts onophoudelijke

feite zijn plaatsvervanger was, Helmuth Bott. Met vijftien jaar in

testwerk, zo’n kenmerk van de 356 was geweest. De

het hart van het bedrijf wist Bott de zaken voor elkaar te krijgen bij

uitdaging was nu om diezelfde balans te bereiken

Porsche. Altijd bereid om te experimenteren, wist hij precies wat

met de onvoorspelbare 901. Na een van de eerste

hij moest overnemen van eerdere ontwerpen. Zoals Hans Mezger

testritten in een 901-prototype in november 1961

het later verwoordde: “Hoe groter de ervaring, hoe kleiner het

uitte Bott zijn frustratie over de nieuwe auto:

risico bij een nieuwe ontwikkeling en hoe sneller en goedkoper het

“Verschrikkelijke wegligging, geen remmen, te

ontwikkeltraject.”

veel stuurspeling, overmatige rolbeweging en geen

24 uur van Daytona op 5 februari 1967. Helmuth Bott

uitzicht naar achteren, ronduit catastrofaal!”.

(rechts) praat met fabrieksrijder Jo Siffert. Daarachter zichtbaar de Porsche 910 waarmee Siffert en Hans Herrmann als

Een grote verbetering zou de voltooiing van de

4e zouden finishen.

testbaan in Weissach zijn. Vanaf nu zouden Bott en
zijn collega’s een alternatief hebben voor de lange
en vervelende rit naar Ehra Lessien, het Volkswagen
proefterrein nabij Wolfsburg. In 1960 had Porsche
een perceel van 100 hectare gekocht ten westen van
Stuttgart, tussen de dorpen Flacht en Weissach.
Helmuth Bott nam meteen de taak op zich om een
Helmuth Bott (links), Ghislaine Kaes, Ferry Porsche (midden) en Hans Tomala

testbaan van 3 kilometer te ontwerpen op een locatie

De 24 uur van Le Mans op 18 en 19 juni 1966 met van links

bezoeken op 15 oktober 1962 de aanleg van het testcentrum in Weissach /

die zo’n beetje het bekendste R&D-centrum voor

naar rechts: Helmuth Bott, Ferdinand Piëch, Huschke von

Flacht.

auto’s ter wereld zou worden. Aangezien het proces

Hanstein, Hans Mezger (met koptelefoon) en Peter Falk.
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KEERPUNT
Het jaar 1971 bleek een keerpunt: Bott en zijn vrouw scheidden.

platform van de 911, te beginnen met de 934,

Grundy was op dat moment zeventien en voelt jaren later nog

gevolgd door de 935 en 936. Die missie slaagde,

steeds de pijn van die scheiding. Ook Porsche reorganiseerde

Porsche bleef er racewinnaars uit voortbrengen.

zichzelf dat jaar. Na jaren van rivaliteit waarvan alle partijen

Peter Schutz, die in 1981 het CEO stokje van Ernst

erkenden dat ze het bedrijf in de ontwikkeling belemmerden,

Fuhrmann overnam, beschrijft hoe Bott het beste uit

verlieten familieleden waaronder Butzi Porsche en Ferdinand

zijn ingenieurs haalde: “Hij zorgde ervoor dat zijn

Piëch het bedrijf. Botts promotie tot hoofd van R&D een jaar later

mensen altijd 100% de focus hadden op hun taken

was feitelijk een compensatie voor twee decennia niet-aflatend

en de klant. Hij gaf zijn medewerkers voortdurende

keihard werken. Bott, een competente en scherpzinnige ingenieur,

nieuwe uitdagende taken maar her configureerde

was ook een effectieve manager. Hij herkende talent en bracht

tegelijkertijd z’n teams. Daarmee stelde hij de

het beste in mensen naar boven. Hij plukte Roland Kussmaul

creativiteit van zijn ingenieurs op de proef en haalde

uit het Leopard gevechtstank project en zette hem in testauto’s.

’t beste uit hen naar boven”.

Helmut Flegl, Norbert Singer en Tilman Brodbeck waren andere
jongelingen die door hem werden ontdekt. Desgevraagd herinnert
Brodman zich een inspirerende ‘vaderfiguur’ die benaderbaar en
altijd positief was. Hij herinnert zich hoe Bott in 1978 reageerde
toen hij hem vertelde dat hem elders een beter betaalde baan was
aangeboden. “Hij vertelde me dat hij me niets kon beloven, maar
zodra er iets opkwam, zou hij een goed woordje voor me doen”.
De FIA/CSI bezoekt Porsche op 20 maart 1969 om de 25 stuks hagelnieuwe 917 raceauto’s te homologeren. Op de foto zijn te zien
Ferdinand Piech (met jas open), Helmuth Bott (met de rug naar de camera), Dean Delamont (FIA official, lichte jas) en Herbert Schmitz
(FIA official, donker pak, rechtsachter).
24 uur van Daytona op 4 februari 1968. ‘The Boys’ met van
links naar rechts Peter Falk, Hans Mezger, Helmuth Bott,
Rolf Stommelen, Huschke von Hanstein, Joe Buzzetta,
Hans Herrmann, Vic Elford and Gehrard Mitter.

Het was precies deze setting die de geniale Norbert
Deze foto van de Porsche 910 is genomen na het einde van het race

Singer inspireerde tot het ontwikkelen van de

seizoen 1968. Dat jaar won Porsche de Grand Touring Trophy, de

‘silhouette’ 935 die het Wereldkampioenschap van

Challenge Mondial (Sebring, Targa Florio, Nürburgring) en de Triple

1976/1977 won. Wolfhelm Gorissen, projectleider

Crown. De eerste vier plaatsen in de Drivers’ Standard Points-tabel

op de ‘Weissach-as’, herinnert zich een baas die

werden ook ingenomen door Porsche-coureurs. Dus hoewel Porsche het

altijd ‘zeer dynamisch’ was. Een deel van het succes

constructeurskampioenschap niet won, wonnen ze wel alle andere prijzen

van Bott was zijn streven om over elk probleem

die er te winnen vielen.

en oplossing consensus met z’n ingenieurs en
rijders te bereiken. Geen van bovenaf opgelegde
orders maar altijd door middel van discussie tot

TURBO

overeenstemming komen om zodoende het beste

Het besluit van de kersverse CEO Ernst Fuhrmann om de Porsche

resultaat te bereiken. Door de verantwoordelijkheden

911 uit te rusten met een turbo, zou een nieuw hoofdstuk inluiden

behendig te delegeren maar tegelijkertijd de controle

voor de motorsportactiviteiten van Porsche. Dat was nodig ook, na

te behouden, deden z’n ingenieurs meer en meer

het verbod op de inzet van de onoverwinnelijke Porsche 917. Bott

ervaring op met als resultaat dat het team het

zag in dat Porsche zich ’t komende decennium zou moeten gaan

zelfvertrouwen had om elke taak op zich kon nemen

Targa Florio 3 mei 1970 met op de bovenste rij van links naar rechts Ferdinand Piech, Helmuth Bott en Peter Falk en op de onderste rij van

concentreren op het door ontwikkelen van het in feite verouderde

en succesvol uit te voeren.

links naar rechts Pedro Rodriguez (met hoedje), Richard Attwood en Paul Frère.
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TONY LAPINE EN PETER SCHUTZ

DE ONTWIKKELAAR

“Niemand is er ooit in geslaagd Bott te overbelasten”, zegt Tony

race-activiteiten met dat model afgebouwd ten gunste

Grundy beschrijft hoe haar vader thuis vaak bezig was in zijn

Net als Ferdinand Piëch vertrouwde Peter Schutz

Lapine, hoofdontwerper uit die tijd en een van de zeldzame

van de nieuwe Porsche 928. Hij kreeg daarvoor binnen

werkplaats, zichzelf de discipline opleggend om wekelijks met

volledig op Botts oordeel en ook hij werd getroffen

tegenkrachten van de R&D-directeur. “Hij stuurde zijn troepen op je

Porsche geen draagvlak, wat uiteindelijk in zijn bittere

acht tot twaalf verder uit te ontwikkelen ideeën te komen, voor

door de onophoudelijke ideeënproductie van

af om je te overtuigen van zijn gelijk. Bott was een ontwikkelingsman

vertrek resulteerde. Schutz, deels ingehuurd vanwege

toekomstig gebruik. Veel van deze ideeën zouden na zijn leven

de hoofdingenieur. In een interview haalt hij

die volledig vanuit de techniek redeneerde en geen ontwerper. Hij

zijn marketingkracht, was ontsteld toen hij ontdekte

weer de kop opsteken. De Amerikaanse Porsche-historicus Randy

verschillende voorbeelden aan. Bott wilde dat

communiceerde meer met de monteurs dan met ons en wij hadden

dat de inzending van Porsche voor de 24 uur van Le

Leffingwell spreekt over een episode waarin Bott een auto aan het

Porsche circuits en rijcentra zou bouwen om

dan ook veelvuldig het nakijken”.

Mans in 1981 uit slechts drie 924’s bestond die geen

testen was met Rolf Wütherich en geen van beiden kon begrijpen

Porsche-klanten te lokken. Dit idee werd 20 jaar

Tony Lapine had gelijk. Bott was zelden gelukkiger dan in de

enkele kans maakten op de overwinning. Schutz

waarom de rondetijden in de praktijk langzamer waren dan ze

later uitgekristalliseerd met de komst van de

werkplaats of onderweg en hij reed honderdduizenden testkilometers

deelde zijn staf mee dat Porsche zou deelnemen met

theoretisch hadden kunnen en moeten zijn. Toen dacht Bott eraan

‘Porsche Experience’. Schutz beschrijft verder hoe

voor Porsche. Hertrouwd en met een dochtertje, kwam het leven in

een potentiële winnaar of helemaal niet. Peter Falk,

om een camera op de auto te monteren en de daaropvolgende

Botts betrokkenheid bij het (uiteindelijk afgebroken)

het midden van de jaren zeventig voor hem weer in evenwicht. Als

een van Botts trouwste en kundigste ingenieurs, dacht

beelden lieten zien dat de auto zijdelings in de hoeken uit

project rondom de bouw van vliegtuigmotoren

operaliefhebber die ook goed kon zingen, bracht hij Tony Lapine

aan de 540 pk sterke ‘Indy’-motor die enkele jaren

koers raakte, onmerkbaar voor de berijder maar genoeg om een

hem leerde om luchtvaart kwaliteitsniveaus te

van zijn stuk tijdens het testen van Porsche 928 prototypes in

eerder was ontwikkeld maar nooit werd gebruikt,

cruciale seconde of twee aan een ronde toe te voegen. Bott kwam

introduceren bij de aankoop van componenten om

Algerije.Terwijl ze dagenlang door woestijnen reden, herinnerde

omdat de Amerikaanse regels voor die raceserie

met het idee om een G-meter in de 959 te installeren en bij de

de raceauto’s betrouwbaarder te maken.

Lapine zich dat hij de soms lange stiltes die Botts liet vallen vaak

tijdens de ontwikkeling waren veranderd. Wellicht

ontwikkeling van de PDK versnellingsbakken hoopte hij dat deze

ongemakkelijk vond. Maar dat hij bijna uit zijn stoel sprong als

kon dit blok met succes in een sportwagenchassis

ook in de 959 kon worden gemonteerd.

deze spontaan in operagezang uitbarstte. Hun relatie herstelde niet,

worden ingebouwd en direct competitief zijn? Bott zag

voornamelijk omdat de extroverte Tony Lapine en de zichzelf bijna

onmiddellijk de mogelijkheden en keurde het project

wegcijferende Bott totaal verschillend van karakter waren. De soms

goed. De Indy motorconfiguratie werd geïnstalleerd

flauwe opmerkingen van Lapine weerspiegelen de rivaliteit tussen

in een 936 die werd teruggehaald uit het Porsche-

de ontwerp- en engineeringafdelingen van Porsche, die in de ogen

museum (!) en deze inmiddels beroemde combinatie

van Lapine verder verslechterde toen Peter Schutz als CEO aantrad

won met glans de 24 uur van la Sarthe dat jaar.

en hij vanaf dat moment aan Bott verantwoording schuldig was en

Dit succesverhaal was waarschijnlijk het snelste

niet langer rechtstreeks aan de CEO zoals daarvoor onder Fuhrmann.

ontwikkelingsproject in de geschiedenis van Le Mans

Botts strategie was erop gericht zover mogelijk weg te blijven van

en grotendeels toe te schrijven aan de manier waarop

politiek en om altijd nauw betrokken te zijn bij projecten. En omdat

Bott leidinggaf aan zijn team. Deze aanpak opende de

hij zo dicht bij het vuur zat, kon hij altijd onmiddellijk reageren. Een

weg voor nog eens ’n heel decennium met successen

goed voorbeeld deed zich voor toen Peter Schutz bij Porsche als CEO

in de Groep C voor Porsche met de roemruchte 956 en

aantrad. Fuhrmann had de ontwikkeling van de 911 en daarmee de

962 modellen.
Porsche 959 kleimodel krijgt vorm in de stylingstudio
ca.1983. Helmuth Bott links in ‘t blauwe pak.
24 uur van Le Mans op 9 en 10 juni 1979 met van links naar rechts
Hans Mezger, ‘Oude Garde’ Ernst Fuhrmann en Helmuth Bott.
De 1.000 km van
Nürburgring op 29 mei
1983 met van links naar
rechts Ludwig Lehner
(blauwe jas), Valentin
Schäffer (blauw/witte jas),
cameraman, Helmuth
Bott (met #3 op de borst)
en Peter Falk. Jochen
Mass (verscholen achter
Peter Falk) kijkt toe terwijl
aan de Porsche 956 die

Helmuth Bott (rechts) woont in 1985 de doop bij van

hij deelde met Jacky Ickx

de Porsche vliegtuigmotor, beter bekend als de PFM

wordt gewerkt.

24 uur van Le Mans op 13 en 14 juni 1981 met ‘New Guard’ Peter Schutz in

3200 (Porsche Flug Motor). Dit project werd uiteindelijk

Zij wonnen de race.

het midden en Helmuth Bott rechts.

afgebroken.
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DE VISIONAIR

de verkoop en winst van Porsche toe. De Verenigde Staten waren

de gloednieuwe Porsche 964 Carrera 4, een radicaal

Schutz wijst erop dat hoewel de meeste

immers al decennialang de grootste afzetmarkt voor Porsche. Bott

nieuwe 911 waaraan zijn betrokkenheid cruciaal was

autofabrikanten en andere technische organisaties

trouwde voor de derde keer en in 1984 verhuisde hij zijn nieuwe

geweest. Kenmerkend is dat zijn medewerkers niets

zich verzetten tegen het soort veiligheids- en

vrouw Doris en nu tien jaar oude dochter naar een uitgestrekt land-

merkten van Botts gekrenktheid toen hij zijn vertrek

milieuveranderingen die in de jaren zeventig gaande

goed op het platteland van Buttenhausen, 60 kilometer ten zuiden

mededeelden. “We waren compleet verrast en van ons

waren, maar dat Bott er in stilte volop mee aan het

van Stuttgart. Met zijn ruimte en grote tuinen werd ‘Schloß Bott’ in

stuk gebracht” herinnert Gorissen zich. “We hadden

werk ging. “Hij zette aan tot het uitvoeren van goede

Buttenhausen het middelpunt van familiebijeenkomsten. Hier was

nooit verwacht dat hij zou vertrekken, het was een

crashtests, liet Porsche naar uitlaatemissies kijken

het grote genoegen van Helmuth Bott om zijn steeds talrijker schare

aardschok.” Hun schok was begrijpelijk: als vaderfi-

en vroeg en kreeg budget om een windtunnel te

aan kleinkinderen te ontvangen en te vermaken. Het was inderdaad

guur en mentor van bijna alle senior ingenieurs van

bouwen. Hij maakte van dit soort zaken een Porsche

een bijzondere tijd: de familie heeft meterslange filmopnamen van

Porsche had Helmuth Bott

specialiteit. Toen Volkswagen in 1973 het tapijt onder

een zestigjarige Bott, aan het werk in zijn forse kantoor of omringd

nog maar twee jaar te gaan voordat hij officieel met

Porsche vandaan trok door al het ontwikkelingswerk bij

door aanbiddende kleinkinderen. In deze huiselijke beelden ziet een

pensioen zou gaan.

Weissach weg te trekken, was het Bott die eropuit ging

zichtbaar gelukkige Helmuth Bott er ontspannen uit zoals hij dat

en nieuwe externe klanten verwierf, waaronder General

eigenlijk zelden of nooit doet op de foto’s uit het Porsche Archief.

Motors, Volvo en uiteindelijk zelfs Mercedes Benz”. Dit
is een belangrijk feit. Want het was de doortastendheid
Mario Andretti bezoekt in 1983 de Porsche-raceafdeling in Weissach. Van

van Piëch die Porsche ertoe bracht Weissach op te

links gezien achtereenvolgens Helmuth Bott, Peter Falk en Mario Andretti.

waarderen van een louter handlingcircuit tot een echte

Helemaal rechts Manfred Kremer met derde van rechts Erwin Kremer.

R&D centrum waar inkomsten werden gegenereerd
uit onderzoek voor onder andere Volkswagen. Maar
het was uiteindelijk Bott die de al om gerespecteerde

DE 959

reputatie van Weissach vestigde en zo de toekomstige

De legendarische 959 blijft natuurlijk het hoogtepunt van Botts

winstgevendheid veiligstelde.

Porsche-carrière. Het was primair bedoeld om de technische
expertise van Porsche te demonstreren, wat de auto natuurlijk
uitstekend deed, en een platform te bieden om deze technologie
uit te breiden naar de andere modellen. Helaas overschreed de
959 alle budgetten. “Zowel Helmuth Bott als ik hebben daar

Helmuth Bott (links) praat met bezoekers op de IAA (Internationale

allebei een flinke klap van gehad” herinnert Schutz zich, “maar

Automobil Ausstellung) van 1987 in Frankfurt.

Helmuth Bott in 1988

kijk eens hoeveel 959-technologie uiteindelijk zijn weg heeft
gevonden naar latere Porsches. Al die dingen waar niemand toen
om vroeg, waar pas veel later vraag naar kwam. Helmuth Bott

Naarmate de jaren tachtig vorderden, begon het fundament onder

anticipeerde daar al jaren eerder op”.

Porsche af te brokkelen. De dollar daalde gestaag en daarmee ook

PORSCHE NA BOTT EN BOTT NA
PORSCHE

de verkopen van Porsche op de cruciale Noord-Amerikaanse markt.

Het zou allemaal veranderen in Zuffenhausen, want

Helmuth Bott (links) praat met Porsche-CEO Peter Schutz

De reputaties van de mannen aan de top van Porsche stonden op het

naast Bott moest ook stylingdirecteur Tony Lapine

tijdens de Le Mans-race van 1987

spel. De briljante en veelgeprezen 959 stond symbool voor alles wat

het veld ruimen. Over Bott merkte Paul Frère op

er mis ging in Zuffenhausen. Eerder enthousiaste supporters van

“Tot het laatst toe werkte hij op een manier zoals

HUISVADER ONDER SCHUTZ

het Porsche supercar project, de familie en bestuursleden werden

je dat zou doen in een veel kleiner bedrijf. De sfeer

Het leven kan onverwachte en vreselijke wendingen

steeds ongeruster en uiteindelijk kwam de onvermijdelijke bijltjes-

zal waarschijnlijk veranderen met de komst van een

brengen. In 1977 bezweek Botts nieuwe vrouw aan

dag. Schutz verliet het bedrijf eind 1987 en liet Bott, zijn onderbe-

jongere en meer managementgerichte generatie”.

kanker, waardoor hij in z’n eentje voor hun vierjarige

velhebber, in een onbeschermde positie achter. Wolfhelm Gorissen

Paul zou gelijk krijgen. De opvolger van Bott, 45-ja-

dochter moest zorgen. Niettemin maakte hij bij Por-

vertelt dat Bott diep ontsteld was door de bezuinigingsrondes die

rige voormalige Porsche-ingenieur Ulrich Bez werd

sche met succes de overstap naar een nieuwe baas, Pe-

zijn technische projecten frustreerden. In het heetst van de strijd om

weggekocht bij BMW en stond bij wijze van spreken

ter Schutz, die de 911 zou redden van Fuhrmanns ge-

de macht wees Wendelin Wiedeking, destijds een productiemana-

al in de coulissen te wachten. Maar Helmuth Botts

plande ondergang en die Bott zou verrassen met groen

ger, op de totale afwezigheid van gemeenschappelijke delen tussen

schoenen bleken veel te groot voor hem. De terugkeer

licht voor de ontwikkeling van een nieuwe Speedster.

de 911 en de 944 en beschuldigde hij Bott ervan “het bedrijf kapot te

van Bez naar Porsche zou uiteindelijk een fiasco wor-

Bott, een niet-roker en een liefhebber van frisse lucht,

maken”. Nu was deze beschuldiging niet los te zien van Wiedekings

den en hij zich er uiteindelijk amper drie jaar kunnen

had zijn stille droom voor een nieuwe Speester in de

woede dat hij niet werd voorgedragen voor promotie, maar deze ge-

handhaven. Op 63-jarige leeftijd was de energie van

Eerste proefritten met de Porsche Type 959 in september 1984 met

latere Fuhrmann jaren voor zichzelf gehouden. Naar-

beurtenis liet diepe wonden bij Bott achter. Hij zou uiteindelijk een

Bott onverminderd. Bij Buttenhausen richtte hij zijn

Helmuth Bott achter het stuur.

mate de Amerikaanse dollar sterker werd, namen ook

paar maanden later terugtreden, twee weken voor de lancering van

eigen adviesbureau op, wat zijn behoefte weerspiegelt
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om vooral bezig en creatief te blijven. Na 37 jaar bij

zeer meelevend en attent richting Doris, de weduwe van Bott” her-

één werkgever te hebben gewerkt, was zelfstandig on-

innert Grundy zich. Ze vertelt dat Piëch altijd een zwak heeft gehad

dernemerschap psychologisch een enorme stap, maar

voor de oudste dochter van zijn voormalige rechterhand. Van haar

hij was verrast hoe eenvoudig het bleek te zijn en hoe

kant herinnert ze zich de attenties en cadeaus tijdens de bezoeken

gemakkelijk hij uitdagingen buiten Porsche vond.

aan het huis van Piëch, een echt vorstelijke plek met bedienden en

Binnen een paar jaar was hij bestuurslid van Kärcher,

heel anders dan het huishouden van Bott. Ten tijde van het interview

de fabrikant van reinigingsapparatuur en Kögel, een

met Grundy stuurde Piëch haar nog steeds trouw een kerstkaart.

autobedrijf. Hij vertelde Grundy: “Als ik had geweten

VOORKOMEN IS
BETER DAN BLUSSEN
JAN VAN LAAR

hoe gemakkelijk het was om consultant te worden,

IN RETROPERSPECTIEF

had ik het jaren geleden gedaan.” Toen Leffingwell

“Helmuth Bott verdiende zeker beter van Porsche”, zegt auteur

hem in oktober 1992 in Buttenhausen bezocht, was

en journalist Michael Cotton, die de technische chef van Porsche

INTRODUCTIE

BLUSMIDDELEN

hij een vorkheftruck aan het ontwerpen en stond de

kende uit zijn dagen als persvoorlichter bij Porsche in het Verenigd

Aansluitend aan de vorige Technische Meeting over brandstof

Vloeistof / Vaste stof

werkplaats vol met Kärcher-machines. Leffingwell

Koninkrijk. “We hebben dealers bezocht voor de lancering van de

systeem is mij gevraagd mijn informatie over brandblus systemen

Water	Niet geschikt voor vloeistof branden en

was echter van mening dat de wonden die het voor-

944. Ik bewonderde zijn Engels en zijn enthousiaste pleidooi voor

te delen. Ik ben geen brandweerman en wat hierna volgt zijn vooral

veel nevenschade

tijdige vertrek bij Porsche bij van Bott hadden veroor-

alles wat met Porsche te maken had. Hij maakte indruk op ieder-

mijn bevindingen van eigen onderzoek naar de verschillende opties.

Poeder	Residu van het blusmiddel is erg

zaakt niet waren genezen. Het onderwerp werd dan

een die we ontmoetten, een fijne ambassadeur”. Een beschaafde

Elk verhaal over brand blussen start vrijwel altijd met de bekende

ook niet ter sprake bracht. Grundy, van haar kant, is

man die veel las, hij sprak naast Engels ook vloeiend Frans en zijn

slogan: “Voorkomen is beter dan Blussen”.

Schuim	Als losse blusser een goede optie

nog steeds boos over de onfatsoenlijke manier waarop

taaltalent was een van de redenen waarom Porsche hem rekruteer-

Porsche haar vader aan de kant heeft gezet.

de. De technische kweekvijver die Porsche in die jaren was, stelde

In de vorige Technische Meeting van 21-Feb heeft onze technische

Gassen

Helmuth Bott niet alleen in staat zijn eigen talenten te ontwikkelen

man Peter Broerse uitgebreid besproken wat aan onze autos de

CO2	Geschikt blusmiddel maar vereist

maar ook die van anderen, de vele tientallen collega’s die carrière

aandacht vraagt ten aanzien van het brandstof systeem en vooral

maakten, mannen die in latere jaren zeer succesvol zouden worden

aandacht voor de kwetsbare flexibele slangen in verband met

en hoge functies zouden bekleden naar het voorbeeld van hun chef.

brandgevaar. Voor wie het gemist hebben is het artikel hiervan op

Bij Porsche maar ook ver daarbuiten, als er kapers op de kust lagen

de website beschikbaar.

om het Porsche talent in te lijven, zoals Tilman Brodbeck bijna deed.

corrosief

bijna dubbele capaciteit als Schuim
waardoor dus grote brandblusser
NOVEC 1230	Geschikt. Meestal als vast ingebouwd
systeem
FM-200	Nog geschikt, (Bevat HFC maar veel

Bott vertelde Christophorous ooit: “Bij de ontwikkeling van sport- en

Het onderwerp van deze Technische Dag: Blussen.

minder dan het ondertussen verboden

racewagens geldt eenvoudigweg: zonder rekening te houden met

Betere titel: Opties voor blussen en de verschillende blussystemen.

HALON). In sommige landen is ook

kosten, comfort of geluid en in de kortst mogelijke tijd moet er een

FM-200 al verboden.

competitieve auto worden gebouwd die aan de regels voldoet, op-

In mijn zoektocht naar een brandblusser voor in de auto zag

timale prestaties levert en de beste wegligging biedt bij een zo laag

ik een advertentie van KNAC waarin een Aerosol blusfles werd

Aerosol

Samenkomst ter viering van de 30e verjaardag van de

mogelijk gewicht en volume”. Dit was de filosofie van Porsche en

aangeboden in zo ongeveer het formaat van een grote spuitbus.

FirePro	Geschikt en heeft mijn persoonlijke

Porsche 911 op 13 juni 1993 met van links naar rechts

het definieert ook Botts toegewijde en methodische benadering van

Voor mij was dat een eerste kennismaking met Aerosols als

Helmuth Bott, Peter Falk, F.A. ‘Butzi’ Porsche en Huschke

zijn uitzonderlijke carrière, zijn levenswerk. Onder het plaatwerk van

blusmiddel en ik ben daar eens verder in gedoken, waarbij ik een

von Hanstein.

elke moderne Porsche gaan de kenmerken schuil die aan de afdeling

interessante optie vond in FirePro.

van Helmuth Bott kunnen worden toegeschreven. Achteraf bezien

voorkeur.

AEROSOLS
Een interessant verschil tussen Aerosols en de

Misschien was de laatste keer dat Helmuth Bott in een

kan worden vastgesteld dat deze onvermoeibare en bescheiden man

Maar eerst even een algemeen overzicht van alle verschillende

andere blusmiddelen is dat een Aerosol opslagclinder

Porsche-context werd gezien was in september van

waarschijnlijk meer heeft bijgedragen aan de slogan ‘Excellence that

systemen.

(cartridge) niet onder druk staat. Dat heeft aantal

het volgende jaar tijdens de 30e verjaardag van de 911.

is Porsche’ dan enig ander individu. Een eer die Helmuth Bott pos-

Op de foto’s is te zien hoe een lachende Bott samen

tuum toekomt.

met Ferry en Huschke von Hanstein aan het kletsen is

voordelen:
BRAND = Brandbaar materiaal + voldoende hoge Temperatuur +
Zuurstof.

en handtekeningen uitdeelt tussen de verzamelde col-

Marc Bezem

lectie 911’s in de zon voor het Rathaus van Stuttgart.

Redacteur - webmaster

1.	Geen jaarlijks onderhoud / controle. Alleen
optische controle.
2.	Geen gevaar voor rondvliegend projectiel als bij een

Brand blussen is met de conventionele blusmiddelen niets anders

aanrijding de cylinder beschadigd.

Maar binnen negen maanden was Helmuth Bott dood,

dan 1 van de 3 wegnemen waardoor de chemische reactie (BRAND)

geveld door maagkanker. “Het begon heel snel, in

stopt. De meest bekende methodes:

februari 1994” herinnert Grundy zich. We wisten niet

• Afkoelen door middel van water.

Een Aerosol cartridge bevat van elkaar gescheiden

• Zuurstof toevoer afsluiten door middel van CO2 of Schuim.

componenten welke als het activatie patroon geac-

eens dat hij ziek was. De begrafenis was eind mei op

Bronvermelding:

een verschrikkelijk regenachtige en koude dag. De hele

-	Delen van de tekst zijn overgenomen, vertaald en bewerkt vanuit een

3. Compact, hetgeen inbouw makkelijker maakt.

tiveerd wordt bij elkaar komen en het blusmiddel

familie was er, maar we waren bijna te laat vanwege

Engelstalig artikel van de hand van Kieron Fennelly, gepubliceerd op onder

genereren. Het blusmiddel gaat vervolgens een che-

het verkeer”. “Er waren weinig aanwezigen vanuit Por-

meer www.porscheroadandrace.com.

mische reactie aan met de brand waardoor het che-

sche, maar Ferdinand Piëch was erbij en was na afloop

-	Foto’s betreffen zonder uitzondering fabrieksopnamen van Porsche.

mische proces wat wij herkennen als BRAND stopt.
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FIREPRO

Specifieke voordelen van FirePro boven “traditionele” blus

Dezelfde plaats lukt ook voor de K-Jetronic autos

Wie en Wat is FirePro? Quote van de website:

Het systeem wat ik met FirePro in detail besproken

systemen:

(1974-1983), maar de rubber kap tussen luchtweger

FirePro designs, manufactures and distributes worldwide the

heb betreft een uitvoering met zowel automatische

• Schadeloos gas

en gasklephuis er af halen is wel een lastiger klusje.

environment friendly FirePro Condensed Aerosol Fire Extinguishing

bediening door middel van een brandmelddraad

• Blussen met motorkap dicht dus geen extra zuurstof toevoer.

Technology Systems. FirePro is the leading brand in the condensed

en handbediend met een eenvoudige knop op het

• Systeem staat niet onder druk.

aerosol fire extinguishing technology for the past two decades.

dashboard.

•	Geen frequente controle zoals bij onder druk staand systeem,

Over the last 20 years our company has built a global distribution

alleen optisch.

network covering more than 110 countries across all continents.

Dit zijn de componenten voor zo’n systeem.

To date FirePro installations have been completed in more than

• Cartridge

110 countries for a well-diversified portfolio of clients. FirePro is

• Control Box

Eisen ten aanzien van inbouw:

registered under the World Intellectual Property Organization

• Signaaldraad

•	Minimale impact in de originaliteit van de auto qua montage en

(WIPO).

• Werkt met eigen back-up voeding ook volledig zelfstandig.

bedrading
• Makkelijk te monteren

Toepassingen

• Niet in de weg voor standaard onderhoud

• IT ruimtes

• Efficiente plek voor bluswerking

• Archief ruimtes
Bij de 912 zouden we even apart moeten kijken want

• Scheepvaart

SCHEMA

• Bussen

heb ik geen ervaring mee.
Montage gaten vallen weg achter dempingsmat en

• Infrastructuur (bv: Electrische panelen

achter de rugleuning van de achterzitjes.

in de Coentunnel Amsterdam)
Specifiek aan het systeem

SLOTWOORD

• Compact

Hiermee hoop ik een redelijk beeld geschetst te

• Drukloos

hebben van de mogelijkheden en voordelen van een

• Onschadelijk residu

Aerosol blussysteem en van FirePro in het bijzonder.

• Zeer gering onderhoud

SCHEMA

• 15 jaar gegarandeerde levensduur

Deze informatie is niet gebaseerd op enige (zakelijke)
relatie met het bedrijf wat dit levert. Maar ik heb aan

FIREPRO AEROSOL CARTRIDGE

de hand van mijn conclusie wel een bezoek gebracht
aan de Nederlandse agent van het betreffende merk
waar ik positieve ervaring heb mbt. de interesse en
meedenken voor installatie in een oude Porsche.
Jan van Laar

MONTAGE

WERKING
Als de signaaldraad door hitte geactiveerd wordt

De rvs cartridge hier op de foto heeft aan de rechterzijde de

stuurt deze een BRAND signaal

aansluiting voor de activeringsdraad en bij activatie komt het

naar de Control Unit. Control Unit activeert:

blusmiddel aan de linkerzijde er uit. Blusmiddel verdeelt zich door

De cartridges zijn in verschillende capaciteiten leverbaar en FirePro

1. FIRE lamp op Dashboard

de gehele ruimte, dus uitblaasrichting hoeft niet specifiek op de

adviseert de benodigde capaciteit aan de hand van de ruimte welke

2. FirePro Cartridge

brandhaard gericht te zijn.

het blusmiddel moet bestrijken. Specifiek voor de luchtgekoelde

Met knop op Dashboard kan blussen ook handmatig

911 / 912 is een grotere capaciteit geadviseerd wegens eventuele

gestart worden. Ook zonder brandmelding van het

Makkelijke bereikbaar bij de klassiekers zonder K-Jetronic, alleen ‘t

verliezen door het grote rooster.

systeem, als back-up optie.

luchtfilter huis er af is voldoende.

lidnummer 83
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HEMELVAARTSDAG RIT

HEMELVAARTSDAG RIT
Aan de op 13 mei 2021 gereden
Hemelvaartsdag rit door de Zuid
Hollandse Alblasserwaard werd
door niet minder dan 44 equipes
deelgenomen!
Het organiserende team onder leiding van onze clubvoorzitter
had een mooie route uitgezet in het gebied rondom de Lek, in
de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Mooie lange en snelle
dijkweggetjes, eeuwenoude stadjes en schitterende vergezichten.
Het startpunt was Alblasserdam, vlakbij de molens van Kinderdijk
en de rit eindigde in Schoonhoven. Bij het startpunt werd
“coronaproof” gezorgd voor koffie, thee of fris naar keuze en een
luxe koek. Op het eindpunt stond onze voorzitter klaar met z’n auto
met gekoelde drankjes en versnaperingen.
De route van ongeveer 82 km bood voldoende tijd en mogelijkheden
om ergens op de route te stoppen voor koffie of een lekkere
lunch. Dat laatste moest vanwege de beperkingen nog op eigen
gelegenheid. Gelukkig waren er langs de route voldoende terrassen
en andere gelegenheden.
Niet in de laatste plaats dankzij het mooie weer en natuurlijk de
perfecte organisatie een prachtige eerste rit van dit Porsche seizoen.
Op de clubwebsite zijn foto’s te zien van alle deelnemende equipes.
Marc Bezem
redacteur - Webmaster

HEMELVAARTSDAG RIT
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CARS & COFFEE BIJ LAMMERTINK PORSCHE

CARS & COFFEE
BIJ LAMMERTINK
PORSCHE
Fotoverslag van de gezellige cars &
coffee bijeenkomst bij Lammertink
Porsche in Enter op 6 juni 2021.

H

et mooie bedrijf van Edwin Lammertink was speciaal
voor onze clubleden en andere belangstellende

Porsche liefhebbers opengesteld. Naast de indrukwekkende
collectie binnen was er ook buiten genoeg te zien; een bonte
verzameling Porsches van de deelnemers aan dit gezellige
evenement. Edwin gaf tekst en uitleg over de verschillende
auto’s en projecten en alles ademt de jarenlange ervaring van
Edwin en zijn toegewijde team op het gebied van onderhoud,
restauratie, modificatie en preparatie van Porsches van alle
leeftijden. Een leerzame en gezellige ochtend met aansluitend
voor de liefhebbers de mogelijkheid om op eigen gelegenheid
een uitgezette rit in de omgeving te rijden.
Edwin en ‘t team hartelijk dank voor dit leuke evenement!
Marc Bezem
redacteur - webmaster

CARS & COFFEE BIJ LAMMERTINK PORSCHE
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NOORD-BRABANT RIT OP 12 EN 13 JUNI 2021

NOORD-BRABANT RIT
OP 12 EN 13 JUNI 2021
Foto-impressie van de door clubsecretaris uitgezette en georganiseerde rit
door Noord Brabant in het zonovergoten weekend van 12 en 13 juni 2021,
met op de 2e dag een klein uitstapje naar onze zuidelijk buurland België.
Vanwege de lengte van de route (circa 166 km lengte) was
halverwege een overnachting ingelast op een wel heel bijzondere
locatie, namelijk het letterlijk op de Nederlands - Belgische grens
gelegen Fletcher Hotel De Kempen, de plek waar zich in vroegere
jaren de grensovergang bevond.
Ontvangst was op zaterdagmorgen 12 juni vanaf 10:00 uur op de
carpoolplaats nabij Moerdijk. De ontvangst werd luister bijgezet
met een echte mobiele barista “Coffe on Wheels Breda” met
heerlijke koffie, espresso, cappuccino en thee. Vanaf 11:01 uur
precies werd elk van de 25 deelnemende equipes om de minuut
gestart door middel van een echte originele rally startklok.
De route voerde over polderwegen en door de prachtige natuur rond
het Gat van Den Ham richting Drimmelen. Van daaruit door naar
Loon op Zand, langs de Loonse en Drunense duinen en vervolgens
door de Oisterwijkse bossen richting het hotel nabij Reusel aan de
Nederlands-Belgische grens. Onderweg was volop gelegenheid voor
een lunchstop in een van de vele schilderachtige Brabantse dorpjes.
Na aankomst in het hotel, kwam het gezelschap samen op het
terras voor een drankje en het aansluitende gezamenlijke diner.
De volgende ochtend wachtte de deelnemers een uitgebreid ontbijt
waarna de rit werd vervolgd door het mooie Kempense landschap,
waarbij achtereenvolgens de plaatsjes Middelbeers, Poppel , Alphen
en Strijbeek werden aangedaan, om vervolgens door het Liesbos het

Ons Belgisch clublid Maurice Hensgens voegde

riviertje de Mark over te steken en over mooie dijken terug te komen

daaraan desgevraagd nog toe “het wel te zien zitten

op de carpoolplaats nabij Moerdijk.

om volgend jaar een rit in België te willen (mede)
organiseren”. Waarop Vincent reageerde met: “Allen

Dat de deelnemers hebben genoten, blijkt wel uit de posts op de

dank vond het erg leuk om te organiseren. Ga aan de

groeps-app die speciaal voor deze rit was aangemaakt. Een selectie:

slag met een tweedaags evenement in België speciaal

“Bedankt allemaal, het was top …

😊”

voor onze Belgische clubleden. Heb nu de smaak te

“Super weekend gehad! Bedankt voor de organisatie!”

pakken!”.

“Bedankt allemaal voor het mooie weekend. Vincent dank voor de

Wellicht ten overvloede, nogmaals dank aan onze

organisatie!”
“Hoi Vincent, hartelijk dank voor het organiseren van deze tocht.

clubsecretaris Vincent van den Berg voor de mooie
route en perfecte organisatie!

“Top gedaan ook dankzij de hulpjes die je had. Groeten!”
“Beste mensen, allen – en vooral Vincent – dank voor dit mooie
clubweekend!”

Marc Bezem
redacteur - Webmaster
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MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE
VOOR 2020 GEPLANDE EXTERNE- EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN
BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG. DIT
WAS AANLEIDING
VOOR ‘T IDEE 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.
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Porsche 964 (zie verderop in dit artikel) in haar nieuwjaarsgroet

voorzitter”. In clubblad nummer 2 van de 2e jaargang

alle clubleden en -vrienden een bijzonder voorspoedig 1995 toe. Het

zullen we ongetwijfeld lezen dat direct na verschijnen

bestuur hoopt de leden op 29 januari op de nieuwjaarsbijeenkomst

van ’t clubblad de brievenbus van de redacteur

in Berlicum of op één van de andere geplande evenementen te

propvol zat en de telefoon roodgloeiend stond…

ontmoeten.

Hierover leest u een volgend keer.

In zijn stukje van de voorzitter maakt Gijs van Wagensveld

In de evenementenagenda staan voor de eerste

melding van het feit dat 1994 een goed (en eerste volle) clubjaar

helft van 1995 op de rol:

is geweest en dat alle leden daar via het clubblad van op de

- De nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari in Herberg

hoogte zijn gehouden. De geslaagde technische bijeenkomst
bij Erik Hendriks in Mook wordt hierbij speciaal aangehaald.
Vervolgens wordt een tipje van de sluier opgelicht aangaande het
evenementenprogramma voor 1995. Gijs nodigt alle clubleden

‘De Prins’ Berlicum.
- De algemene ledenvergadering op 25 maart in
Herberg ‘De Prins’ Berlicum.
- Een lang voorjaarsweekend op 19, 20 en 21 mei in

van harte uit op de nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari. Op die

Limburg met als centraal uitval punt ’n bijgebouw

bijeenkomst zal het bestuur verschijnen in de nieuwe clubtrui, die

van een grote boerderij in ’t plaatsje Epen. Bij de

voor leden als dan ook is te passen en te bestellen voor Hfl. 87,50.

boerderij voor de liefhebbers een kleine maar ruime

Tot slot wordt er een lidmaatschapskaart aangekondigd, men is

camping en in de buurt diverse betaalbare hotels.

hiervoor nog op zoek naar een “plastificeerder”.

Het programma stelt een oriëntatierit, borrel met
barbecue, een brunch en een rondleiding door een
kolenmijn nabij Valkenburg in het vooruitzicht.
Uiterste inschrijfdatum is 31 januari 1995.
-De gezamenlijke Porsche clubs circuit dag op 26
mei op Assen.
- Rit met de autoclub van Overflakkee op 18 juni.
Verder een hele serie in 1995 geplande binnenen buitenlandse evenementen waaraan niet in
clubverband zal worden deelgenomen.
In clublid aan het woord een door Marjolein
Dees ondertekende bijdrage (geschreven vanuit

eze keer een terugblik op de vijfde

respectievelijk de “hij” vorm en de “zij” vorm) over

uitgave van het “Negen 11 en 12

de aankoop en restauratie van een uit Californië

Nieuws”, nummer 1 van de 2e jaargang

afkomstige Porsche 912 uit 1968, die via de haven van

die verscheen in januari 1995.

Antwerpen, een fotootje voor ’n Limburgs schuurtje,
‘n reis van twee keer 3 uur en een weekje wachten

In het colofon zijn de voorwaarden

Redacteur Gert-Paul van ’t Hoff meldt in zijn stukje van de

van eigenaar verwisselt. Daags na aanschaf wordt

voor het lidmaatschap van de club

redactie dat er voor 1995 vier clubbladen op stapel staan en doet

de auto weggebracht voor het nodige oppervlakkig

vastgelegd. Ik citeer: “Het lidmaatschap

een beroep op de leden voor kopij. In iedere uitgave worden zoveel

cosmetisch herstel, wat helaas niet goed afloopt als

staat open voor iedereen die in het

mogelijk vaste rubrieken gehanteerd, plaatsing van ingezonden

de 912 bij de “huidchirurg” wordt aangereden door

bezit is van een Porsche 911 of 912

stukken wordt hier door de redactie op afgestemd. Er is verder een

een auto met fietsenrek achterop en zowel de dame

van vóór september 1973. Bezitters

advertentie geplaatst waarin wordt gevraagd naar een redactioneel

in kwestie als de verzekering aanvankelijk weigeren

van een Porsche 912E of en 911 van de

medewerker die “zelfstandig en enthousiast is, de Nederlandse

bouwjaren tussen september 1973 en

taal goed beheerst, in staat is de 911 en 912 te onderscheiden van

september 1977 kunnen buitengewoon

de andere Porsche modellen, in het bezit is van een computer met

lid worden.”.

WordPerfect 5.1 en enige ervaring heeft met lezen en schrijven”. De
club biedt in ruil hiervoor: “Bestuur bijeenkomsten met gratis koffie

Het voltallige clubbestuur van de

(behalve als de vergadering bij u thuis wordt gehouden), geen fiscale

Op de groepsfoto van links naar rechts Rens Rietveld (bestuurslid), Gijs van Wagensveld

Klassieke Porsche 911 & 912 Club

problemen door het ontbreken van vergoedingen in iedere vorm,

(voorzitter / secretaris), Gert-Paul van’t Hoff (redacteur), Joost Linssen (Penningmeester /

Nederland wenst vergezeld van een

ruime creatieve vrijheid, een enthousiast team ter ondersteuning,

2e secretaris) en Hans Böger (Vicevoorzitter).

groepsfoto genomen voor een Politie

een eervolle vermelding in het colofon en persoonlijk contact met de
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de schade ad. Hfl. 3.400,- te vergoeden. Dat loopt uiteindelijk

en voor personenauto’s, bestelwagens en motoren

Judith van de Burgt doet verslag van de bijeenkomst

over mode en muziek en dergelijke uit die periode. Bij het artikel

goed af, de schade wordt betaald maar bij het verlaten van ’t

van 25 jaar of ouder is geen motorijtuigenbelasting

bij de AVD (Algemene Verkeersdienst) op zondag 2

een praktisch overzicht van alle kenteken (letter) combinaties uit de

RDW station wordt de 912 in beslag genomen en de kersverse

plichtig. Ook kan een voertuig jaarlijks worden

oktober 1994. De weergoden zijn het gezelschap goed

periode 1964 tot en met 1973.

eigenaren een halve dag in ’t cachot opgesloten: de tijdelijke groene

geschorst, wat voor voertuigen ouder dan 20 jaar Hfl.

gezind, want na dagenlang regenen is het die zondag

In navolging op zijn stukje in het vorige clubblad 1994-04 neemt

kentekenplaten waren inmiddels verlopen! Maar ook dat wordt

50,- kost voor maximaal 1 jaar.

droog en zonnig. Verzameld wordt er bij een motel,

uiteindelijk geregeld en ook al worden in de periode daarna nog

FEHAC maakt melding met verschillende

waar de koffie klaar staat. Aansluitend een mooie rit

de nodige horden genomen – de auto loopt bijvoorbeeld vol water

verzekeraars in gesprek te zijn voor een beter

langs mooie dorpjes en over dijkjes. Bij aankomst op

als ’t regent – de mooie momenten overheersen gelukkig met als

passende verzekering voor historische voertuigen.

het parkeerterrein van de Rijkspolitie (!) worden de 20

hoogtepunt een bezoek aan de Nürburgring.

Aanvankelijk had FEHAC een 40-tal verzekeraars en

deelnemende auto’s op leeftijd op rij gezet, van oud

tussenpersonen uitgenodigd voor een gezamenlijke

tot “jong”. Op de middenpagina een foto van deze

In de overgenomen FEHACtiviteiten van

bijeenkomst, daarvan kwamen er uiteindelijk

opstelling, met de trotse eigenaren naast de auto’s,

december 1994 meldt de FEHAC dat zij voortaan

slechts 15 opdagen, die vervolgens ook nog ‘ns

met clubvoorzitter / secretaris Gijs van Wagensveld

FIVA Identity Cards uitgeven. Zo’n kleinood

niets wilden loslaten om hun concurrentiepositie

bij zijn Porsche 912 helemaal rechts vooraan.

wordt verplicht bij deelname aan FIVA rally’s en

niet te verzwakken. Enfin, na een lang proces

verzekeringsexpert J.H.R. Pronker de lezers deze keer mee in

andere evenementen.

bleken er 4 verzekeraars bereid mee te gaan in het

de spelregels rondom casco dekking in geval van schade

Er worden wijzigingen aangekondigd rondom

“wensenlijstje” van de FEHAC. Wordt vervolgd.

aan het voertuig. Onder meer de regels indien onderdelen niet

het kenteken, dat vanaf 1 januari 1997 niet

meer nieuw gemaakt worden of voorradig zijn. Wordt de laatst

meer uit 4 maar uit 3 delen zal bestaan. Want weet u het nog? Het

De redactie heeft een vrije vertaling gemaakt van ’n

bekende onderdelenprijs aangehouden of de marktprijs voor

kenteken bestond t/m 31 december 1996 uit:

lezenswaardig artikel in de Road & Track van maart

tweedehandsonderdelen? Dat laatste geeft minder houvast, omdat

- Deel I met de voertuiggegevens.

1968. Het gaat over een wel zeer speciale 4-deurs

(ook in 1995 dus al) veelal opgaat dat dit een markt is van “wat

- Deel II met de gegevens van de eigenaar van ’t voertuig.

Porsche 911S, gebouwd door de Californische

een gek ervoor geeft”. Verder een eenvoudig rekenvoorbeeld voor

- Deel III dat bij auto’s op de voorruit diende te zitten (aan de

carrosseriebouwers Troutman and Barnes. De auto

een “total loss” waarbij de eigenaar het wrak te allen tijde mag

binnenzijde, in zo’n zelfklevend plastic hoesje wat langzaam

behouden, voor de prijs van de hoogste bieder. Mits getaxeerd zijn

kromtrok, vergeelde en “bros” werd door zonlicht).

bij bijvoorbeeld diefstal ook de extra’s (wielen, radioapparatuur

- Kopie deel III (en dus niet deel IV) wat nodig was om het voertuig
bij verkoop op het postkantoor over te schrijven.

In het Biljartkamertje wordt een lunch uitgeserveerd

e.d.) meeverzekerd. Bij geschillen tussen schade-expert en het

met aansluitend een presentatie van de

reparatiebedrijf heeft de verzekerde recht op een contra-expert,

Het deel III achter de voorruit zou komen te vervallen en daarmee

verkeersdienst. Middels videobeelden wordt uitgelegd

wat in de praktijk veelal de taxateur van het voertuig is. Beide

ook de jaarlijkse acceptgiro van Hfl. 22,-. Daarentegen ging het

welke rol de Porsche 964 – die helaas gaat verdwijnen

deskundigen benoemen een arbiter, bij wiens oordeel men zich zal

tarief voor een nieuw kenteken omhoog naar Hfl. 170,-. Datzelfde

– voor de Dienst speelt. Een rondleiding zit er helaas

neerleggen.

tarief ging gelden voor het omwisselen van een bestaand “modern”

voor de deelnemers niet in. Buiten kan wel een Politie

kenteken naar een “ouderwets” kenteken. De FEHAC was

Porsche van binnen worden bekeken en kunnen er

Clublid J.P. Klepbreuk doet verslag van de technische

(groeps)foto’s worden gemaakt. Al met al een zeer

bijeenkomst in het gloednieuwe onderkomen van Erik

geslaagde zondag!

Hendriks in Mook. Zo’n dertig clubleden waarvan enkele met de

voornemens daartegen in protest te gaan. Het Kopie Deel III ging
trouwens Overschrijvingsbewijs heten.

was een Kerstgeschenk voor Mrs. William J. Dick
Jr. van haar man, mede-eigenaar van Porsche Cars

klassieke 911 of 912 waren gekomen, maar niet de gebroeders

Verder werd per 1 januari 1995 de verplichte verwijderingsbijdrage

South west in Texas. De bouw geschiedde zeer

Voorzitter / secretaris Gijs van Wagensveld doet een

Straver (?), kregen na het nuttigen van koffie met “Brabantse”

ad. Hfl. 250,- ingevoerd, te voldoen bij afgifte van een nieuw

precies en vakkundig en nam zo’n beetje heel 1967

oproep in verband met het voornemen in de komende

vlaai en een introductie door de voorzitter een rondleiding

kenteken. Verder ging inzage vragen in een kenteken vanaf dan

in beslag. Het interieur was op speciale bestelling

uitgaven van het clubblad de periode 1963 – 1973 in

voor het net opgeleverde bedrijf, waarin twee weken daarvoor

Hfl. 10,- per keer kosten. Op 1 januari 1995 werd ook de

in de fabriek in Stuttgart gemaakt, qua materiaal en

beeld te brengen., Gevraagd wordt om “time period”

niet eens verwarming of elektriciteit aanwezig was. Er waren

nieuwe Wegenverkeerswet ingevoerd. Per die datum werd de

kleur naar voorbeeld van een paar handgemaakte

fotomateriaal, niet alleen over de auto’s maar vooral

diverse Porsche motoren en versnellingsbakken uitgestald en er

kentekenhouder verplicht te zorgen voor een geldige APK voor

bruinoranje schoenen die Mr. Dick ooit in San

werd uitgelegd wat er zo al de laatste 20 jaar was veranderd en

personenauto’s ouder dan 3 jaar, (tenminste) een WA verzekering

Antonio had gekocht. De auto werd verder deels

gemodificeerd, ook op het gebied van carburatie en elektronische

en betaling van de

afgewerkt met notenhout en was onder meer

inspuiting.

motorrijtuigenbelasting

uitgerust met maatwerk speakers voor de radio,

Na het uitserveren van schalen vol met bitterballen werd

ook wel

speciale wielen en banden en een Sportomatic

aansluitend nog een rode 1973’er Porsche 911 van een verse

houderschapsbelasting

transmissie. De auto kostte naar verluid meer dan

oliedrukmeter en gasveren voor de kofferklep voorzien. Maar

genoemd. Daarop waren

een gloednieuwe Rolls-Royce Silver Shadow! Die

daarvan was het

(en zijn) wel allerlei

stond in de VS in die dagen voor ca. $ 22.000,- in

gezelschap geen getuige,

uitzonderingen. Voor

de prijslijst, wat op zijn beurt grofweg drie keer

aangezien men rond half

motorfietsen geldt geen

zoveel was als voor een standaard Porsche 911 moest

zes met zachte hand de

APK (nog steeds niet)

worden neergeteld.

deur werd uitgewerkt!
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In de vaste rubriek Boeken en modellen zet de redactie de

RSR 3.8 op. Porsche heeft hoge verwachtingen van

Porsche 550 / 1500 RS van modelfabrikant Brumm in het zonnetje,

deze auto.

inclusief een beschrijving van de racesuccessen met deze auto’s in

Opvallend is dat er in deze uitgave van het clubblad

de jaren vijftig.

geen nieuwe leden te melden zijn. Mogelijk is dit een
omissie van de samensteller, want in de begintijd

Verder enkele pagina’s met het FEHAC clubcontact waar nog

van de club verliep de aanwas van nieuwe leden

dieper wordt ingegaan op de diverse wijzigingen ten gevolge van

voor zover ik uit de overlevering weet tamelijk

de nieuwe Wegenverkeerswet per 1 januari 1995, zoals bij de

stormachtig.

FEHACtiviteiten voorin ’t clubblad al even aangehaald.
In de rubriek aangeboden & gevraagd biedt
Dan een uit

Guy Wagemans uit België een rode Porsche 912

het Engelstalig

met gereviseerde motor aan. De auto heeft “een

magazine Classic

proper interieur en is rijklaar”. Dat u het maar weet.

Cars Mechanics

Aan de hand van het ook door Guy ter verkoop

overgenomen artikel

aangeboden “interieur 911/912” (10.000,- Bfr.)

uit (vermoedelijk)

en een “motor en versnellingsbak voor een 912,

half jaren tachtig

Scoop en contacthoekmeter” (10.000,- Bfr.) zou

waarin wordt

kunnen worden afgeleid dat hij een standaard tarief

uiteengezet welke

hanteert. Verder zien we dat Han van Wirdum

klassieke Porsches

gelijk in vorige uitgaven van het clubblad diverse

uit de periode 1965 tot 1980 je kunt aanschaffen voor de prijs

Porsche gerelateerde onderdelen te koop aanbiedt

van een nieuwe Ford Escort XR3i, toentertijd in het Verenigd

en tegelijkertijd op zoek is naar Recaro sportstoelen

Koninkrijk zo’n £ 8.500,-. Toegelicht wordt waarop je per modeljaar

uit 1973. En ook dat voorzitter Gijs van Wagensveld

en uitvoering je bij aanschaf van een 911 uit die periode zoal moet

nog immer op zoek is naar 4 stuks chroom wielen

letten en wordt gewaarschuwd dat de onderhoudskosten van een

4,5Jx15.

911 vermoedelijk een veelvoud zullen zijn dan die van een nieuwe
XR3i. Maar ook dat de afschrijving van de 911 minimaal zal zijn en

Ten slotte de vooraankondiging dat in het volgende

het rijplezier onbetaalbaar.

clubblad (1995-02) uitvoerig zal worden ingegaan op
het gebruik van hydraulische kettingspanners. Of dat

Onder het kopje techniek wordt de voor het autosportseizoen 1995

laatste inderdaad zo is, leest u de volgende keer.

geïntroduceerde Porsche 911 GT2 in de schijnwerpers gezet. Deze
door Porsches autosportafdeling in Weissach ontwikkelde GT

Samenstelling artikel:

circuitauto volgt de in 1993 en 1994 onverslaanbaar gebleken Carrera

Marc Bezem, redacteur – webmaster
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GIJS VAN LENNEP WINT LE MANS 1971

50 JAAR GELEDEN:

GIJS VAN LENNEP
WINT 24 UUR LE MANS
MET PORSCHE 917

GIJS VAN LENNEP WINT LE MANS 1971

D

e race op 12 en 13 juni 1971 was de 39e editie van de ’24
Heures du Mans’. Voor Gijs van Lennep was het zijn tweede

deelname in Le Mans, nadat hij een jaar eerder samen met de Brit
David Piper in een 917 zijn debuut in de Franse klassieker had
gemaakt. Hij herinnert zich: “Toen zag het er ook heel goed voor
ons uit, totdat Piper van de baan raakte. Heel jammer, zeker als je
bedenkt dat we riant voor de auto lagen die uiteindelijk won.”
Na zijn goede prestaties in 1970, waarin hij de voor het eerst
uitgeloofde Porsche Cup voor Porsche-privérijders won, werd Van
Lennep voor 1971 gepromoveerd tot fabrieksrijder. Nadat Porsche
het jaar ervoor met de 917 eindelijk de zo lang verwachte algehele
overwinning in Le Mans behaald had, werd de inzet van de 917’s
in het WK voor 1971 toevertrouwd aan de teams JW Automotive

Aanstaande zondag, 13 juni, is het precies 50 jaar geleden dat Gijs van
Lennep zorgde voor de grootste Nederlandse autosportprestatie tot
dan toe: met de Porsche 917 ‘Kurzheck’, voorzien van startnummer 22
en uitgevoerd in de kleuren van Martini, won hij samen met de
Oostenrijker Dr. Helmut Marko de 24 Uur van Le Mans. De snelheids- en
afstandsrecords die de twee vestigden, zouden 39 jaar lang onaangetast
blijven.

Engineering van John Willment en John Wyer en Martini Racing
Team onder leiding van Dieter Dechent, die ook in het jaar ervoor
naast het fabrieksteam (“Porsche Konstruktionen K.G.”, volgens
de inschrijflijst) al met de 917 actief waren.
“Officieel waren het dus afzonderlijke teams, maar reken maar
dat er vanuit de fabriek heel veel bepaald werd. En Martini was
het echte fabrieksteam”, zegt Gijs van Lennep terugblikkend. “Wij
waren voorafgaand aan de race zeker niet de favorieten”, vervolgt
hij. “Bij JW, die in de beroemde Gulf-kleuren reden, waren er twee
917’s in ‘Langheck’-uitvoering, dus met verlengd bodywork aan
de achterkant: een voor Jo Siffert en Derek Bell en een voor Pedro
Rodriguez en Jackie Oliver. En ook Martini had een ‘Langheck’, de
auto van Gérard Larrousse en Vic Elford. Bij Porsche hadden ze
uitgerekend dat die ‘Langheck’ een topsnelheid zou kunnen halen
die zeker wel 20 km/u hoger lag.”

ALLES VOOR EEN LAGER GEWICHT:
CHASSIS VAN MAGNESIUM
De 917 ‘Kurzheck’ waarmee Gijs van Lennep en Dr. Helmut
Marko – de huidige adviseur van het Red Bull Formule 1-team –
aan de start kwamen, was ook een bijzonder exemplaar. Chassis
nummer 917-053 was namelijk gemaakt van magnesium,
in tegenstelling tot de overige exemplaren van de beroemde
Porsche-raceauto, die een buizenframe van aluminium hadden.
“Ze deden alles om de auto zo licht mogelijk te maken”, vertelt
Van Lennep. Het verhaal gaat dat dit bijvoorbeeld ook de reden
is dat de auto van Van Lennep en Marko in Le Mans met wit als
basiskleur reed, terwijl de Martini-auto’s de rest van het seizoen,
net als de ‘Langheck’ in Le Mans, zilver met rood en blauw
waren. Door de auto niet te spuiten, kon weer gewicht worden
bespaard. “Nog niet zo lang geleden hoorde ik van een van de
technici dat de auto zo licht was, dat er zelfs een extra olietank
kon worden ingebouwd, om op het reglementair voorgeschreven
minimumgewicht te komen. Met die extra olie kon de boel beter
worden gekoeld”, aldus Van Lennep.
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DE RACE
In de kwalificatie eindigden de drie ‘Langheck’-917’s zoals verwacht
vooraan, Van Lennep behaalde de vijfde startplaats. De grootste
concurrentie voor Porsche kwam van de Ferrari’s 512, maar
daarvan vielen er al meerdere in de eerste helft van de race uit door
technische defecten. Ook Porsche bleef echter niet gevrijwaard. Van
Lennep: “De auto’s van Wyer hadden problemen met de koeling,
waarvan de bouten afbraken. Daarop werd bij ons team besloten
om die bouten voor de zekerheid maar te vervangen. Tijdens elke
pitstop één, om niet onnodig veel tijd te verliezen. Dat pakte goed
uit en zo kwamen wij ’s nachts om een uur of vier op kop te rijden.”

“DAN REMMEN WIJ GEWOON NIET MEER.
NOU JA, BIJNA NIET.”
De eerste plaats van Van Lennep en Marko kwam daarna niet
noemenswaardig meer in gevaar, al baarden de remmen wel nog
wat zorgen. “Het was de eerste keer dat Porsche reed met gaten
in de remschijven voor een betere koeling, dat had Piëch (de
kleinzoon van Ferdinand Porsche en de ingenieur achter de 917,
red.) bedacht”, aldus Van Lennep. “Er ontstonden wat scheurtjes
rondom die gaten, dus met een uur of vijf, zes te gaan kregen wij de
instructie om voorzichtig te zijn met de remmen. Waarop Marko en
ik zeiden: ‘Dan remmen wij gewoon niet meer’. Nou ja, bijna niet…
Zo hebben we het volgehouden. Je moet soms ook beetje geluk
hebben en dat geldt zeker in Le Mans.”
Van Lennep en Marko haalden de tweede opeenvolgende zege voor
Porsche in Le Mans binnen, met een totaal afgelegde afstand van
5.335 kilometer en een gemiddelde snelheid van 222,3 km/u. Die
records hielden tot 2010 stand: pas na 39 jaar kwam een Audi met
dieselmotor tot een grotere afstand. “Ik was wel blij dat het een
Audi was, dan bleef het in ieder geval nog binnen de familie”, lacht
Gijs van Lennep. Wat is voor hem de voornaamste herinnering aan
het succes? “Dat het revanche was voor die uitval in 1970”, zegt hij
direct. “Het succes in 1971 maakte dat weer goed.”

RELIKWIEËN NOG TE BEWONDEREN
De winnende Porsche van Van Lennep en Marko staat op een
prominente plaats in het Porsche Museum in Stuttgart en is af
en toe te zien op historische evenementen, zoals op de komende
Historic Grand Prix op Zandvoort van 16 tot en met 18 juli. Om
veiligheidsredenen kan er niet meer met de auto gereden worden,
want het risico dat het magnesium, dat in de loop der tijd broos
wordt, scheurt en daarmee het chassis breekt, is te groot. In de net
heropende Mobility Experience in Move Amsterdam zijn onder
andere de racehelm en –handschoenen van Van Lennep en de over
het publiek leeggespoten magnum champagnefles te bewonderen
tijdens de expositie ‘Fast’. Op die manier blijft de herinnering aan een
indrukwekkend Nederlands autosportsucces met Porsche levend.
Bronvermelding: Porsche Nederland

GIJS VAN LENNEP WINT LE MANS 1971
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WINTER PROJECT TABOT
GELE 911 3.0 SC 1978
Onze redacteur – webmaster is zeer in z’n nopjes met z’n Talbot gele
3.0 SC. En terecht, het is dan ook een bijzonder originele, mooie en
verzorgde auto. Er wordt regelmatig grondig onderhoud uitgevoerd en
dit houdt de Porsche in perfecte conditie. Soms doet de tijd zijn werk,
treedt veroudering van materialen op.

Z

gaan. En zo werd hier een nieuwe afspraak gemaakt.
De diagnose leverde een omvangrijk reparatie advies
op; de airco pomp was lek (= nieuwe pomp), het
hoge + lage druk ventiel was defect geraakt door
ombouw van R12 naar R134 freon, de leiding van
achterste condensor naar voorste condensor was
lek, de leiding van droger naar expansieventiel
is lek, droger moet vervangen worden. De
overige leidingen hebben door ouderdom vele
droogte scheurtjes dus hier kunnen geen hoge
verwachtingen t.a.v. de levensduur worden gesteld.
Kortom, alle componenten van het airco systeem
- behalve de condensors en expansieventiel met
verdamper - moeten vervangen worden. Er werd deze
airco specialist gevraagd om een reparatie offerte te

o constateerde Marc afgelopen najaar dat de originele airco

ingebouwd. Hiermee ontlast je lichtschakelaar

maken. Nee, dit wilde hij niet. Hij wilde de reparaties

niet meer (voldoende) koelt. De overige reparatie vraagstukken

en komt er ongeveer 1,4 Volt meer op de lamp in

niet uitvoeren vanwege de complexiteit, ouderdom

waren: APK keuring, Vintage White LED dashboardlampjes

de koplamp. En dat is duidelijk zichtbaar. Omdat

en moeilijk toegankelijke onderdelen. Oeps. Tja, ik

monteren, portieren sluiten moeizaam + kier, portierraamsnor

de dashboardverlichting bij de 911 geheel niet is

was werkelijk stomverbaasd. Een specialist in airco’s

rubbers vervangen, rubber motorkap slotplaat vervangen, linker

gezekerd, is hier een zekering gemonteerd.

die geen airco reparatie wil doen…..Marc hecht grote

hoek van het dashboard zit los & wijkt. Verder het functioneren

waarde aan zijn zeldzame originele af-fabriek airco

van de versnellingsbak controleren vanwege wat moeizaam

DASHBOARD

en wil de auto ook in perfecte conditie houden.

synchroniseren / inschakelen van enkele versnellingen. Ook

De oorzaak van het loszittend dashboard werd

Daarom heb ik besloten deze reparatie zelf te gaan

zou Marc graag willen dat de 915 bak strakker schakelt. In het

gevonden in een losgescheurde montageplaat

uitvoeren. Daartoe ben ik een inventarisatie gaan

verleden heeft hij een 964 gehad. Deze was voorzien van een G50

achter de dashboardbekleding. Deze is behandeld

maken van de benodigde onderdelen. Hier stuitte ik

versnellingsbak en schakelde als het ware als een geweergrendel,

en opnieuw aan de achterzijde van het dashboard

op de nodige problematiek. Twee slangen, namelijk

het gevoel “alsof je een patroon in een geweer laadt”. Nou, deze

gelijmd. Na een paar dagen drogen kon het weer aan

de leiding van de droger naar het expansieventiel en

finesse is met een type 915 versnellingsbak helaas niet te realiseren.

het dashboardframe geschroefd worden.

de leiding van de droger naar de voorste condensor

Maar er zijn gelukkig wel verbeteringen door te voeren, waarover

bleek niet meer leverbaar te zijn (!) Ook enkele

KACHELBLOWER

afdichtringen en pompventielen alsmede de airco

De frisse lucht kachelblower werkte wel maar gilde

pomp zijn niet meer leverbaar. Deze problematiek

APK

het uit. Dit komt door een versleten lager in de

kom ik wel vaker tegen. Het is inherent aan het

De APK leverde zoals verwacht weinig problemen op. Echter het

kachelmotor. Daarom het kachelhuis uitgebouwd

werken aan klassiekers.

knipperlicht rechtsvoor deed het niet. Het lampje was in orde, dus

en deze op de werkbank gesplitst om toegang te

verder zoeken in het elektrisch circuit. Meestal zit er storing in de

krijgen tot de kachelmotor. Met beleid de ventilator

gevarenlichtschakelaar. Helaas deze keer niet, dus stap voor stap

scheiden van de elektrische kachelmotor en goed

AIRCO ONDERDELENJACHT EN
DE-/MONTAGE

het circuit doorlopen en doormeten. Er werd een draadbreuk tussen

de uitgebalanceerde positie van het ventilatorblad

De airco pomp is destijds door York geproduceerd.

stekker in RV scherm en knipperlicht gevonden. Na het afstellen

overnemen op de nieuwe kachelmotor.

In de USA wordt deze nog toegepast kon via een

verderop meer.

van de koplamphoogte kon de auto APK afgemeld worden.

Nederlands agentschap geïmporteerd worden. Ook

AIRCONDITIONING PROBLEEMANALYSE

de ventielen werden via deze route betrokken. Toen

VERLICHTING
Om het zicht (en zichtbaarheid) in het donker te verbeteren heb ik

Aangezien het feit dat voor een diagnose van de

waarborgen echt dringend deze - niet meer leverbare

Philips X-treme Vision koplampen gemonteerd. Deze hebben een

(resterende) drukken in het airco systeem en het

- leidingen nodig heb gebeurde er iets unieks. Na

veel hogere licht intensiteit en schijnen tot wel 45 meter verder

lokaliseren van een eventuele lekkage speciale

controle van de authenticiteit is een zoekopdracht

dan de standaard lampen. Een aanrader. In de achterlichten heb

airco apparatuur benodigd is, heb ik dit aan een

uitgezet in hun netwerk binnen Europa. Na twee

ik Philips LED lampen gemonteerd. Hiermee is de zichtbaarheid

airco specialist uitbesteed. De volgende dag kreeg

weken kwam er een verlossend bericht, geheel tegen

van de achterlichten en remlichten enorm verbeterd. Hierna zijn

ik bericht van deze specialist dat hij geen goede

de verwachting in. Beide leidingen konden NOS

de tellers uitgebouwd en de halogeenlampjes vervangen door de

diagnose kon stellen vanwege haar complexiteit…

(New Old Stock) via magazijnen uit het netwerk

Vintage White LED lampjes uit onze Clubactie. Mooie, heldere

Gelukkig bracht hij wel advies uit om voor dit

geleverd worden. De afdichtringen kon ik via een

verlichting met de juist kleur. Ook heb ik een koplamp relais set

specifieke geval naar een andere airco deskundige te

gespecialiseerd bedrijf betrekken.

ik bij Porsche aangaf dat ik om de originaliteit te
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Hiermee is de legpuzzel compleet en kon de klus

worden. Wanneer het airco systeem op vol vermogen

gestart worden. Geen eenvoudige opdracht, diverse

moest draaien, ging de magnetische koppeling

verbindingen zaten echt muurvast. Zo ook aan de

op de pomp slippen (!). Dus auto weer opgehaald

verdamper en expansieventiel. Moeilijk bereikbaar en

en koppeling uitgebouwd en gedemonteerd.

zeer, zeer kwetsbaar. Zaak om echt heel zorgvuldig

Het frictiemateriaal in de koppeling was geheel

tegenkracht aan deze kwetsbare onderdelen te

weggesleten waardoor de koppeling metaal op metaal

geven en uiteindelijk de toch al niet kinderachtige

contact maakt wanneer deze door de magneetspoel

sleutel met sleutelwijdte 27 moeten verlengen met

elektrisch bekrachtigd wordt. Een financiële

een stuk pijp om de krachthefboom voldoende

tegenvaller maar er is geen weg terug. Via de York

te vergroten. Oef, gelukt! En zo volgenden er nog

vertegenwoordiger kon ik de juiste magneetkoppeling

een paar hindernissen. Maar uiteindelijk alle oude

bestellen. En zo is het airco project voltooid.

onderdelen losgekregen en visa versa de nieuwe
leidingen, afdichtingen, beugels en klemmen

PORTIERSLUITING

gemonteerd. Echter één van de NOS delen bleek toch

Wat betreft het moeizaam sluiten van de portieren

niet de correcte aansluitingen te hebben. Het Porsche

en imperfecte pasvorm speelden aan paar issues.

onderdelen systeem PET heeft deze weliswaar

Zo bleken de nylon geleiders in de deurslotvangers

doorgenummerd (vervangend onderdeelnummer)

gebroken te zijn. Deze nylons heb ik vervangen.

maar bleek toch echt niet compatible te zijn.

Hierna secuur de slotvangers afstellen. Wat betreft

Daar kreeg ik het toch echt wel benauwd van.

het linker portier was ik niet tevreden. Als je het

Er was inmiddels voor een behoorlijke som geld

portier 5x dicht gooit, dan sluit hij 4x goed maar

onderdelen besteld en arbeid verricht, dus er moest

soms dus niet. Zodoende de portierbekleding

een oplossing komen. Zodoende vele contacten

gedemonteerd en de slotdelen geïnspecteerd en goed

gelegd en kwam terecht bij een gespecialiseerd

gesmeerd. Tenslotte het ruitframe afgesteld. Nu sluit

bedrijf in airco systemen die veel maatwerk leveren,

het portier goed en heeft prachtige naden. Tevens

o.a. in bedrijfswagens, machines en invalide

zijn de raamsnorren in de buitenste portierlijsten

vervoermiddelen. Aan de hand van de oude leiding

vervangen omdat deze door ouderdom gekrompen

werd het juiste type leidingkoppeling en wartels

zijn.

bepaald. Hiermee is een nieuwe leiding met nieuwe
koppelingen gemaakt.

VERSNELLINGSBAK
Marc heeft zelf het gevoel dat de versnellingsbak

Als laatste kon ik de nieuwe aircopomp gaan

wellicht gereviseerd moet worden. Daarom heb ik

monteren. Op de werkbank heb ik eerst de

uitgebreid gereden met de auto. De conclusie is dat

magnetische koppeling van de oude pomp

naar mijn mening de conditie van de versnellingsbak

overgebouwd. Vervolgens een aantal proef inbouw

niet direct aanleiding geeft tot revisie. Immers,

gedaan om een juiste montage positie te vinden

er zijn geen bijgeluiden van lagers of differentieel

van de hoge en lagedruk ventielen. Zodoende blijft

hoorbaar en de synchronisatie van de versnellingen

het oliefilter te de/monteren. Er kon maar niet een

is in orde. Ja, soms wil de tweede versnelling er wat

positie gevonden worden waarmee de aansluiting

moeilijker in. Kraakt niet. Even opnieuw inleggen,

onder het lage drukventiel ten behoeve van het

eventueel met beetje tussengas. Maar doorgaans

vacuümeer-en vulapparaat toegankelijk werd.

schakelt het probleemloos. Om aan de wens van

Immers, deze zit erg laag in het uiterste hoekje van

strakker schakelen te kunnen voldoen is een Classic

het achterscherm. Via bovengenoemd bedrijf kocht

schakelmechanisme van Wevo aangeschaft. Dit

ik een haaks verlengstuk die op het ventiel gebouwd

schakelmechanisme heeft een centrerende werking

kon worden. Hiermee kon het systeem perfect gevuld

d.m.v. veren. Tevens zorgt het ontwerp voor kortere

worden, zonder de pomp te hoeven demonteren. Met

schakelbewegingen, een zogeheten short-shifter.

enige spanning leverde ik de 3.0 SC af bij de airco

Om dit systeem in te bouwen moet het originele

specialist om het systeem onder druk te testen, te

schakelmechanisme uitgebouwd worden en de

vacumeren, met de juiste olie te spoelen en afvullen

standaard versnellingspook met schakelplaat

met R134A freon. Verheugd vernam ik dat het

maakt plaats voor het Wevo shifter systeem. Door

systeem geen enkele lekkage had en afgevuld kon

ouderdom wil het vaak gebeuren dat de nylon
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schakel-as ring breekt, hetgeen zeer moeizaam / vaag schakelen

te kunnen stellen moet bij de SC de automatische

veroorzaakt. Deze is nu dus meteen preventief vervangen. Ook

verwarmingsunit tussen de stoelen eruit. Het

viel het oog op een gebroken gasstang nylon lager, dus deze direct

afstellen van de schakelaar bracht geen soelaas.

1. koplamphoogte afstellen

vervangen. Het Wevo systeem schakelt zeer direct, compact en

Bij het doormeten met de multimeter werd dit

2. gebroken nylon geleiding in deurslotvanger

geeft een heel precies gevoel. Door de kortere schakelbeweging

ook verklaard; er is geen verbinding tussen

3. de oude airco pomp (lek) met defecte ventielen

verkort je tevens de schakeltijd hetgeen slijtage aan de synchromesh

handremhevel (contact) en de handremschakelaar.

4. lekkage leiding motor condensor naar voorste condensor

ringen bloot legt. Het vraagt enige gewenning omdat je nu eenmaal

Met een klein spiegeltje werd onder de handrem

5. kijkje in het “smokkelluik” op het expansieventiel

gewend bent aan de lange, vage schakelbewegingen van de 915

gekeken (moeilijk toegankelijk onderdeel) en bleek

6. oude leiding vanaf verdamper naar airco pomp

versnellingsbak. De Wevo shifter voelt echt heel strak.

het contact afgebroken te zijn. Jeetje, wordt dit dan

7. positie voorste condensor

Bijlage: Fotobijschriften 1 t/m 77.

toch een lastig probleem? Het bewuste contactje is

8. en 9. gewoon mooi!

KACHELBEDIENING

immers niet meer leverbaar bij Porsche…..Marc stelt

10. ruststroom meten ivm volledige spanningloze accu

Er volgt nog een proefrit om een eindcontrole te doen. Tijdens de

perfectie zeer op prijs en ik heb een hoop mogen

11. accu laadt zich niet opladen; defect

rit op de verschillende capaciteit standen de airco gecontroleerd,

repareren dus heb daarom een oude handremhevel

12. koplamp relais set inbouwen

prima. De magneetkoppeling vergrendeld en ontgrendeld

van zolder gepakt. Overgehouden van een bijzonder

13. dashboardlicht zekering inbouwen

prima, correct afgestemd op de gewenste capaciteit. Toen de

restauratie project van een NL politie Targa. Dus

14. Philips X treme koplampen

uitstroomopeningen testen; op het voorruit, de midden roosters

van het donormateriaal het contact uitgeboord en

15. oude, standaard achterlichten

en de voetruimtes. Ik kon m’n ogen niet geloven…bij bediening

deze opnieuw geklonken op de handrem van Marc.

16. links standaard remlicht, LED remlicht rechts

van de schuiven “drukt” de zijdelingse beweging van de schuif

Een paar keer testen om de schakelaar af te stellen

17. links standaard achterlicht, LED achterlicht rechts

het kachelpaneel naar voren, uit het dashboard! Wat is hier nu in

werd vervolgd in grote teleurstelling. Het contactje

18. en 19. nylon geleiding van de deurslotvanger vervangen

hemelsnaam aan de hand? Na inspectie kon worden vastgesteld

was opnieuw gebroken! En de handremkabels

20. in de werkplaats

dat deze kachelkabels geknikt zijn doordat zij te zwaar gingen.

zijn losgeschoten van het mechanisme onder de

21. Wevo shifter

Zodoende kan de binnenkabel op een bepaald moment niet

handremhevel. Deze moet heel soepel kunnen

22. en 23. en 24. demontage schakelmechanisme en middenconsole

verder in de buitenkabel schuiven waardoor deze zich naar

bewegen om als evenaar tussen de linker en rechter

25. en 26. originele schakelmechanisme

voren drukt. Tijdens de proefrit heeft kennelijk het allerlaatste

handremkabel te kunnen functioneren. Zo niet

27. Wevo shifter inbouwen in originele behuizing

kunststof bevestigingsdeel van het bedieningspaneel ’t begeven.

deze. Zit muurvast en daarom met een drevel de

28. defecte gaskabel nylon lager

Althans ik vond hiervan een stukje achter ’t paneel, de rest was

borgstift eruit getikt om vervolgens in de werkbank

29. vintage white LED dashboard verlichting

al geruimere tijd weg. Dit is een serieus probleem want het front

de boel gangbaar te maken en borg vervangen.

30. en 31. en 32. vervangen aircoleidingen

vormt een geheel met de mechanische bediening. Je bouwt het

Dan handremkabels terugstellen om “lengte” te

33. en 34. vervangen aircoleidingen

als een complete unit, inclusief alle kabels, in het dashboard.

krijgen om ze opnieuw aan te haken. De vlinders

35. en 36. uitbouw kachelhuis

De schuiven lopen in een geleidingsrail m.b.v. geleidingsstift.

aan de handremsegmenten zijn ook los gewipt,

37. en 38. en 39. vervangen van kachelmotor

Het front is niet los te koop en de kabels zijn ook niet los te

dus deze ook repareren. Inmiddels is een gebruikt

40. Herstellen van dashboard

koop. Pffff….Ik heb hiertoe alle kabels op het kachelhuis in

handremmechaniek gevonden en onderweg naar

41.	nieuwe aircoleiding met correcte koppelingen ter vervanging

de kofferruimte losgenomen en alle kabels enkele decimeters

de werkplaats, immers een nieuwe hevel wordt

42. oude en nieuwe airco pomp

opgeschoven richting het bedieningspaneel. Hiermee kreeg

nota bene zonder contactje geleverd. Een levendig

43.	afstellen & positioneren van de ventielen op de pomp

ik ruimte om de kabels uit de bediening te demonteren. Toen

bewijs dat ogenschijnlijk eenvoudige zaken toch een

44.	correct positioneren van leidingen op de pomp

geduldig de binnenkabels gaan richten en smeren, totdat deze

behoorlijke impact kunnen hebben, zeker wanneer

45. en 46. en 47. overbouwen van de magneet koppeling van de

soepel bewogen. Ook de kleppen in het kachelhuis gesmeerd.

de onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn.

Hierna alles gemonteerd en hierbij de mechanische schuiven

pomp
48. uitlijnen van de pomp

63. gerepareerd kachelpaneel
64. Winterverblijf
65.	demontage automatische verwarmingsunit tussen

in de geleidingssleuven gewurmd. Vervolgens het paneel met

En zo is een omvangrijk winterproject uitgevoerd.

49. op de brug

elastische, verlijmende kit in het dashboard gemonteerd, gelijker

Klaar om in het aanstaande voorjaar weer lekker

50. filter droger element

66.	automatische verwarmingsunit

tijd de mechanische unit met zijn schroefbevestiging achter het

met de Porsche te gaan genieten!

51. en 52. en 53. oude, versleten magneet koppeling

67. handremschakelaar

dashboard gemonteerd. Dit een etmaal laten drogen en toen de

54. en 55. nieuwe magneet koppeling

68. donor handrem

bediening opnieuw testen; het werkt goed!

56.	nieuwe magneet koppeling gemonteerd op de nieuwe pomp

69. en 70. en 71. afgebroken contact vd handrem en correct

Tekst en foto’s: Peter Broerse

57.	schuiven mechanisme kachelpaneel

HANDREMLAMPJE

Samenstelling: Marc Bezem – redacteur /

58.	kunststof frontpaneel van het kachelpaneel

Verheugd heb ik de auto gereed gemeld bij Marc. Bij het zien

webmaster

(montagepunten gebroken)

voorstoelen

donor onderdeel
72.	handrem segmenten losgeschoten vlinders
73.	gedemonteerde achterremmen

van de foto’s van het dashboard vroeg hij mij nog naar het

59.	schuiven mechanisme uitgebouwd

74.	gedemonteerde stoel tbv montage handremkabels

handremcontrole lampje te kijken. Deze gaat soms tijdens het

60. geknikte kachelkabels

75. haken t.b.v. handremkabels

rijden flikkeren, ondanks dat de hevel in ruststand ligt. Tuurlijk,

61. gerichte kachelkabels

76. vast gevreten borgstift

dan is alles maar weer op orde. Om de handremschakelaar af

62.	geknikte kachelkabels bij kachelhuis

77.	het reparatie handremcontact is helaas ook gebroken
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D

e vroege Targa heeft een
zogeheten softwindow. Dat

betekent dat hij een plastic achterruit
heeft in plaats van een glazen ruit die
vanaf 1967 leverbaar was. Porsche
produceerde tussen eind 1966 en
1968 slechts 925 exemplaren met een
S-motor, een korte wielbasis en een
softwindow. De staat van de zeldzame
sportwagen was tranen trekkend.

Van een spectaculaire schuurvondst tot een zo goed als nieuw
verzamelobject met wat patina: de eerste in Duitsland geleverde
Porsche 911 S Targa is na een uitgebreide fabrieksrestauratie van drie
jaar weer op de weg. De opdrachtgever ontdekte de open sportwagen
uit januari 1967 in de VS. “De Targa stond bijna veertig jaar in een
garage, afgedekt met plastic. Hij was gewoon vergeten,” vertelt Uwe
Makrutzki, hoofd Porsche Classic Fabrieksrestauratie bij Porsche AG.

Nadat Porsche-dealer Hülpert in
het Duitse Dortmund de Targa als
demonstratieauto had gebruikt, werd
hij in 1969 naar de VS verkocht. De
auto stond van 1977 tot eind 2016
te verpieteren in een garage in Long
Beach (New York State). Gelukkig was
de auto nog geheel compleet - vooral
prettig gezien de vele opties, zoals de Webasto standkachel,

In totaal heeft het meer dan drie jaar geduurd

een getinte voorruit, de Blaupunkt radio Köln, leren bekleding,

voordat de eerste Porsche 911 S Targa die in

halogeen mistlampen en een buitentemperatuurmeter.

Duitsland is afgeleverd, klaar was. Het volgende
project van de Targa-eigenaar bevindt zich al in de

SCHATKIST

Porsche Classic-werkplaats en wacht op restauratie:

De filosofie van de fabrieksrestauratie van Porsche Classic

een zeer vroege Porsche 928.

is om voertuigen zo origineel mogelijk te herstellen. Met
name de zoektocht naar authentieke kleine onderdelen als

KEURMERK

kabelklemmen, rubberen doorvoertules en afdichtpluggen voor

Vervaardigd door Porsche, gerestaureerd door

de 2,0-liter S-motor bleek lastig. “Reproducties van derden

Porsche: Porsche Classic kent dit unieke keurmerk

zijn bij ons uitgesloten. Gelukkig kunnen we in dergelijke

tot acht keer per jaar toe. De klassiekers zijn

gevallen op onze ‘schatkist’ rekenen,” zegt Makrutzki. Porsche

in absolute nieuwstaat als de restaurateurs

Classic heeft toegang tot een centraal magazijn met meer dan

in Stuttgart-Zuffenhausen ermee klaar zijn.

60.000 verschillende originele vervangingsdelen. De in-house

Daarnaast gaan jaarlijks zo’n zeventig andere

specialisten kunnen ook over de originele richtsets, framematen,

auto’s door de handen van de vakmensen voor

technische gegevens en technische tekeningen beschikken.

een gedeeltelijke restauratie van bijvoorbeeld de
motor en transmissie. Ongeveer dertig specialisten

De tweede grote uitdaging was de buitenkap van het Targa-dak.

onderhouden, repareren en herstellen auto’s van

Makrutzki: “Het materiaal van tegenwoordig is iets anders dan in

klanten, van de 356 tot de Carrera GT. Alle takken

1967. Onze klant wilde dat niet. Daarom hebben we speciaal voor

van sport zijn in de ongeveer 1.500 vierkante meter

dit project een optisch identieke buitenkap laten ontwikkelen. Het
voordeel: de Targa-bekleding van toen hebben we nu op voorraad
voor een volgende 911 Targa softwindow.” De klant had ook
speciale wensen op het gebied van het coaten van chassisdelen,
motorplaatwerk en het luchtfiltersysteem. In plaats van de
bijzonder robuuste poedercoating die tegenwoordig gebruikelijk
is, koos hij voor absolute originaliteit. De delen zijn daarom
gespoten in een zwarte tweecomponentenlak – net als in 1967. Na
zo’n duizend uur werk aan de carrosserie werd de Targa met de
hand gespoten in polo-rot, de originele kleur waarin hij meer dan
vijftig jaar geleden bij de dealer stond.
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lakafbijtbad. Daarna repareren of vervangen de
carrosseriebouwers eventueel oud plaatwerk.
Hoe ouder de auto, hoe intensiever het
aanpassingswerk, zelfs bij gebruik van originele
nieuwe onderdelen uit het eigen magazijn van
Porsche. Dit handwerk werd vroeger ook al zo
verricht. De daaropvolgende proefmontage van de
complete carrosserie vindt plaats met onbehandelde
componenten om de naden en functies te
controleren en af te stellen. Dit zorgt ervoor dat
portieren en voor- en achterklep exact sluiten.
De geprepareerde carrosserie loopt door dezelfde
grote werkruimte vertegenwoordigd: een carrosseriewerkplaats

KTL-lakstraat in de fabriek als de nieuwe auto’s uit

inclusief spuiterij, motor- en tandwielbouw en een leerafdeling.

Zuffenhausen - een mogelijkheid die geen enkele
andere autofabrikant ter wereld biedt. Eerst gaat

Bij de start van elke volledige restauratie is er een kostenraming.

de auto in een dompelbad voor de primer die in

Aan de hand van foto’s berekenen de specialisten ruwweg de

alle naadjes en kiertjes doordringt. Daarna wordt

omvang van de restauratiewerkzaamheden en de te verwachten

het uiteindelijke lakwerk met de hand aangebracht.

kosten. Als dit aan de verwachtingen van de klant voldoet, wordt

Elke laklaag wordt gevolgd door een verlengde

de sportwagen in de Porsche Classic-werkplaats onderzocht

droogperiode van drie weken. Het laatste deel van

en wordt een gedetailleerde kostenanalyse uitgevoerd. Bij een

een volledige restauratie is het interieur. Tot slot

volledige restauratie demonteren de experts van Porsche Classic

moet de nieuwe/oude Porsche zijn kwaliteiten

Fabrieksrestauratie de auto. De motor en transmissie worden

bewijzen tijdens uitgebreide testritten.

altijd volledig gedemonteerd, gereinigd en beoordeeld. Versleten
of defecte onderdelen worden op verzoek vervangen of als dat kan

De klant ontvangt gedetailleerde documentatie in

gerepareerd en hersteld.

boekvorm met uitgebreid beeldmateriaal over alle
werkzaamheden in de Porsche Classic werkplaats.

HANDWERK

Dit omvat ook een gegraveerde badge met het

De experts gaan op dezelfde manier te werk met de carrosserie.

chassisnummer en een handtekening die de

Na het verwijderen van de ergste roest worden alle holtes

originele fabrieksrestauratie door Porsche Classic

geopend - een noodzakelijke voorbereiding voor een succesvol

bevestigt.

Bronvermelding:

@2021 Porsche Nederland
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KORT SAMENGEVAT:
- Meer dan 1.250 foto’s en illustraties.
- 592 full color “art-paper” pagina’s.
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The new Carrera 4. Note the clear indicator lenses, and the
Wheels usually came with a natural finish, although painted
centres were available, as was a coloured Porsche crest to
replace the standard one with black highlights.

known as titanium at the factory) rather than black,
although both carried the ‘Porsche’ script. (Incidentally,
the braking system employed a hydraulic servo as
front compartment packaging ruled out a traditional
vacuum one.)
As for other cosmetic details, the badge on the
tail was in silver rather than black, and European cars
had clear front indicator lenses and red turn signals
at the rear (although, strangely, the repeater lens on
the front wing remained orange). Moving inside, the
C4 had a titanium plate atop the gearknob instead of
a plastic one.
New options for 1995 included two Aero Kits;
oval tailpipes in chrome; flared rocker panels; metal
treadplates; red or yellow seatbelts; an aluminium
finish on the instruments (or painted, usually white,
with leather bezels); aluminium gearknob and
handbrake; carbon trim (with carbon effect door
inserts and lower dash panels, gearlever, handbrake

-	Gedetailleerde technische motorspecificaties voor alle units van
1963 tot 1997.
-	Chassisnummers en productiecijfers voor elk model, voor het
hele luchtgekoelde tijdperk.
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The drivetrain and underpinnings of the new Carrera 4. The
C4’s steering felt a touch heavier, with the extra weight over the
However, Volvo later used the 911’s 4WD system for its 850 AWD
model.
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This book is based on an earlier five-volume set of books covering the history of the 911 up to 2004, but thanks to
the enthusiasm of Rod Grainger at Veloce, we can now bring it to you as a huge and definitive, single tome, fully
revised and updated, and now covering the air-cooled models in their entirety.

Veloce Publishing (UK) publiceerde in 2017 het
ultieme 911 boek: ‘The ultimate Book of the Airrevival

cooled Porsche 911’. Het boek werd geschreven
door Brian Long, een gerespecteerde autoriteit
op dit gebied, met volledige medewerking en
toegang tot de archieven van Porsche AG.
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genummerde exemplaren uitgegeven; daarvan

THIS new book looks at each of the air-cooled 911
models and their derivatives from 1963 through to the
1998 Model Year range, taking in all of the world’s
major markets along the way, as well as the various
specials, and the competition cars that have upheld
Stuttgart honour for so long in racing and rallying.
Most of the illustrations have been sourced from the
factory, as I’m a firm believer in using contemporary
material. That way, the reader is presented with not
only a selection of stunning pictures, but also a useful
reference guide for restoration and authenticity. Period
advertising, mainly from my own collection and that of
Kenichi Kobayashi at Miki Press, hopefully adds interest.
In the early days, it was Klaus Parr who supplied
me with material and support from the factory – a
wonderful person who I’m happy to say I’m still in touch
with long after his retirement. Now it is Jens Torner
we all have to thank for providing such magnificent
images. It seems hard to believe that Jens and I have
known each other for well over a decade, during which
time a friendship has blossomed, allowing us to talk
about all manner of subjects, including our mutual
love of Kawasaki motorcycles.
Also, I can’t forget to mention Dieter Gross, who
tirelessly sorts out chassis numbers for me in a
ruthlessly efficient manner to set the record straight
once and for all.
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the 911’s roots

Outside the factory, Nobel has come to the rescue
on the technical side on many occasions, not least
with the supply of parts books, and I have to thank
Family Garage (the authorized Porsche dealer for
Chiba) for its support in this direction, too. I also
have to acknowledge the superb research facilities
at the Japan Motor Industry Federation building in
Tokyo that fills in all the gaps, and Dorko Rybiczka
– no longer with us, but never far from our thoughts.
As I noted in the original introduction in the fivevolume set: “This project is a very special one for me,
as I’ve always harboured a soft spot for the 911 ever
since I was a young child. In reality, I guess the same
is true for most of my generation that grew up in the
supercar era.”
Indeed, from kindergarten age, I used to look
forward to the day when an Ice Green Metallic 911
Turbo would appear in my drive. It never did, of
course, but a 964 Carrera 4 eventually fulfilled the
dream – a car my dear friend ‘Koby’ Kobayakawa
used to own out here in Japan. Fully overhauled
after 20 years on the road by ace mechanic Michihiko
Higashida at Nobel (formally K3 Works, which used
to belong to my uncle in the heyday of the Kremer
racing team), it should be good for another couple of
decades at least, by which time another generation
will be able to enjoy it ...
Brian Long
Chiba City
Japan

The name Porsche never fails to conjure up
an image of exotic sports cars and, for many,
memories of the man behind the marque –
Ferry Porsche. The 911 is synonymous with the
Stuttgart brand, but its roots can be traced back
to the 356 and a generation of sports-racers,
which, in turn, started life as pre-war designs
fielded by a unique family of engineers. It is a
product of gentle refinement, nurtured by a son
who continued to believe in the sterling work of
his father ...

The Ultimate Book of the Air-cooled Porsche 911
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verschenen 101 exemplaren in een leer gebonden

A 2.2-litre Targa with a Lockheed Starfighter
from the German Air Force.

appendix one
AP

uitvoering en 810 exemplaren met een luxe

1965
911 Coupé
1966
911 Coupé
PENDIX

1967
911 Coupé

i

911 Targa

stofomslag en cassette.

year-by-year range details
Catalogue Raisonn

é

PORSCH

E

357

Het boek omvat de volledige historie van de

Interior of the 911T Targa for 1970 – it was
very similar to that of the 1969 cars.

luchtgekoelde 911 modellen en omvat 592

911S Coupé
911S Targa
912 Coupé
912 Targa
1968
911 Coupé

Here are the brief specifications of all the 911 and 912
Porsches, arranged in chronological and engine size
order. Column one shows the model, the second column
carries engine details (to be used in conjunction with
Appendix two), while the third contains any other useful
notes. Only production road cars are listed for each
Model Year. Therefore, prototypes and racing variants
are not shown.

911 Targa
911T Coupé
911T Targa
911L Coupé

911L Targa

911S Coupé

pagina’s met 1.250 foto’s en illustraties. De

911S Targa
912 Coupé

912 Targa

afmeting bedraagt 25 x 25 cm. Per productiejaar
worden alle details beschreven en in de appendix

901/01 (2.0)

From September 1964

901/01 (2.0) To March 1966
901/05 (2.0) From March 1966
616/36 (1.6) From May 1965

901/05 (2.0) To November 1966
901/06 (2.0) From November 1966
901/05 (2.0) From September 1966
to November 1966
901/06 (2.0) From November 1966
901/02 (2.0) From September 1966
901/02 (2.0) From September 1966
616/36 (1.6)
616/36 (1.6) From September 1966

901/14 (2.0)
901/17 (2.0)
901/14 (2.0)
901/17 (2.0)
901/03 (2.0)
901/13 (2.0)
901/03 (2.0)
901/13 (2.0)
901/06 (2.0)
901/07 (2.0)
901/14 (2.0)
901/17 (2.0)
901/06 (2.0)
901/07 (2.0)
901/14 (2.0)
901/17 (2.0)
901/02 (2.0)
901/08 (2.0)
901/02 (2.0)
901/08 (2.0)
616/36 (1.6)
616/39 (1.6)
616/36 (1.6)
616/39 (1.6)

US market
US market, Sportomatic
US market
US market, Sportomatic
With Sportomatic
With Sportomatic
With Sportomatic
US market
US market, Sportomatic
With Sportomatic
US market
US market, Sportomatic
With Sportomatic
With Sportomatic
With US emissions
control
With US emissions
control

A 911T coupé from the 1970 Model Year.
This vehicle was featured in a number of
contemporary road tests.

staan alle motorspecificaties, chassisnummers en

1965

2.0 911 Coupé

136

productieaantallen.

912 Coupé

The Ultimate Book of the Air-cooled Porsche 911

1966

1.6 912 Coupé

1967

1968
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WET BESTUUR EN TOEZICHT
RECHTSPERSONEN (WBTR)

die strijdig zijn met de nieuwe wet, zal dat bij de

Bunnik 14 april 2021

aangepast moeten worden. Dat hoeft dus niet direct,

DE POLITIEK EN MOBIEL ERFGOED
OP STRAAT

maar kan ook over 10 jaar.

FEHAC-column Herman Steendam

eerstvolgende statutenwijziging bij een notaris

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of

Na de ingangsdatum van de WBTR mag je geen

stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk

beroep meer doen op eventueel met de nieuwe wet

De kiezer heeft van de VVD en D66 de grootste partijen ge-

dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na

strijdige bepalingen. Er is wel 1 uitzondering: als

maakt. Juist zij waren de enigen die iets over oldtimers in het

1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid

er sprake is van meervoudig stemrecht -dus meer

verkiezingsprogramma hadden staan.

als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur

dan 1 stem per persoon- dan kan dat nog 5 jaar

en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige

gehandhaafd blijven.

bestuursleden een gerust gevoel.

D66 boeken een liberale zege’. De NRC ziet het verlies van
Het Instituut voor Verenigingen, Branches en

het CDA en hoe de PvdA ‘verschrompelt’. Van de traditionele

OP 1 JULI 2021 WORDT DE WET BESTUUR EN
TOEZICHT RECHTSPERSONEN VAN KRACHT.

Beroepen heeft met een aantal koepels een

drie hoofdstromen is alleen het liberalisme overeind geble-

programma samengesteld, waarmee verenigingen en

ven. Slechts twee partijen namen vooraf iets in hun program-

Wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt en

stichtingen aan de slag kunnen om hun organisatie

ma op over mobiel erfgoed op straat. D66 wil de bpm ook

hoe je er eenvoudig aan kunt voldoen, leggen we graag uit. En meer

aan de nieuwe wet te toetsen en zo nodig aan te

voor oldtimers invoeren. Hoe dat precies moet gaan, is niet

dan dat: we helpen je erbij.

passen. Voor dit programma is een speciale website

duidelijk. Waarschijnlijk wordt er een vorm van belasting

beschikbaar: www.wbtr.nl Het programma onder de

op import van oldtimers bedoeld, om zo het naar Nederland

naam “Bestuur en toezicht op orde” kan daar worden

halen van ‘nieuwe’ oldtimers enigszins te ontmoedigen. De

gevolgd.

VVD is voor een persoonlijk kenteken, op aanvraag en tegen

WAT BETEKENT DE NIEUWE WET VOOR
FEHAC-LEDEN?
De bij de FEHAC aangesloten clubs hebben alle een hoedanigheid
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.

Ochtendkranten van 18 maart 2021. Trouw kopt: ‘VVD en

betaling. Op de dienstauto van onze premier zou RU-TT-E4

dat nu hals over kop statuten en reglementen aangepast moeten

KORTING BIJ GEBRUIK WBTRSTAPPENPLAN

worden. Juridische Zaken van de FEHAC heeft het kort samengevat

De FEHAC ondersteunt de aangesloten verenigingen/

als volgt omschreven:

stichtingen bij het voldoen aan de nieuwe Wet

Eigenlijk is er door de WBTR niets feitelijks veranderd in het

bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er

verenigingsrecht, alleen is een aantal zaken gecodificeerd, dat

is een handig stappenplan ontwikkeld door een

wil zeggen in een wet vastgelegd, in plaats van dat zij aan de

samenwerkingsverband van koepelorganisaties en

jurisprudentie ontleend moeten worden. De grondslag wordt per 1

grote verenigingen. Leden van de FEHAC kunnen

juli a.s. daarmee niet alleen de veel omvattende onrechtmatige daad

hiervan gebruik maken en krijgen een korting

maar (ook) een wet. Je moest je als bestuurder altijd al zorgvuldig

van 50%. Het stappenplan leidt bestuursleden op

gedragen en als je dat niet deed, werd je aansprakelijk voor eventuele

begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de

schade.

nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels

Ervan uitgaande dat bestaande statuten en reglementen aan het

en afspraken binnen de vereniging of stichting worden

huidige verenigingsrecht ontleend zijn kan de conclusie worden

vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten

getrokken dat er geen urgentie is voor aanpassing. Alleen als er in

helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan

de statuten van een vereniging of stichting bepalingen voorkomen

de eisen van de wet om invulling te geven aan het

die valt onder de werking van de WBTR. Dat betekent gelukkig niet

dan kunnen.

De ChristenUnie op campagne in een oldtimer VW T2.

goed besturen van de organisatie. De kosten voor het
totale programma, met inbegrip van werkboeken en
een helpdesk voor juridische vragen, zijn beperkt. De
korting maakt het gebruik extra aantrekkelijk. Het
WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies
onnodig.
Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de
verenigingsstatuten moeten worden aangepast. De
gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris
eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren.
Dat zal ook schelen in de kosten. Korting 50% op
gebruik van het stappenplan via de kortingscode van
de FEHAC: https://wbtr.nl/partner/fehac/.

De PvdA hoopte op de gunfactor met een stemmig rode 2CV.
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ANDERE STANDPUNTEN
Politieke partijen zijn er niet vies van om
in verkiezingstijd oldtimers te gebruiken
om kiezers te winnen. Oldtimers worden
gewaardeerd als mobiel erfgoed, het is
recente geschiedenis die laat zien hoe we
vervoer en mobiliteit hebben vormgegeven.
De keerzijde is dat de techniek van een
verbrandingsmotor van pakweg vijftig

De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere
bijzondere voertuigen.

jaar terug nu zorgt voor ongewenst veel
uitlaatgas. Zeker de linkerflank in de politiek,
De VVD draagt de authentieke oldtimer een warm hart toe.

met zijn ambitieuze klimaatdoelen, ziet de
oldtimer vooral als fossiele vervuiler. Niet
als mobiel erfgoed dat gelukkig af en toe
nog op straat is te zien. Voorafgaand aan
de afgelopen verkiezingen heeft de FEHAC
een verkiezingsspecial gemaakt met daarin
het oldtimerstandpunt van verschillende

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.

partijen. Pro-oldtimer zijn VVD, CDA,
SGP en SP, nu goed voor samen 61 zetels,
de meerderheid dus. Die zien vooral de
waarde als mobiel erfgoed en weten dat er
maar weinig mee gereden wordt. Ze willen
uniforme milieuzones met mogelijkheden
voor een ontheffing voor oldtimers en ook
een goede fiscale regelgeving voor het
hobbymatig gebruik van klassieke voertuigen.
De Partij voor de Dieren heeft duidelijk andere plannen met

Klimaatdoelen Wie dagelijks in een oldtimer

oldtimers.

rijdt, kan niet op sympathie rekenen: het

De ideale plek die past
bij uw voertuig

CDA noemt dat ronduit misbruik maken van
oldtimer-gunstige regelingen. De partijen
die vooral tegen zijn – PvdA, PvdD en
GroenLinks – zijn samen gereduceerd tot 23
zetels. Wat de grote winnaar D66 precies wil,
is niet duidelijk. Die partij heeft duidelijke
klimaatdoelen, dat wel, maar in hoeverre dat
de oldtimer gaat raken valt nog te bezien.
Bij PVV en FvD ontbrak het klimaat in het
verkiezingsprogramma. Het (stem)gedrag van
Wilders en Baudet de afgelopen vier jaar was
meestal wel ten gunste van de oldtimer. Met
JA21 erbij hebben deze partijen nu 28 zetels
in de nieuwe Tweede Kamer. Als we ze ook
Het CDA kan zo te zien goed leven met ons mobiel erfgoed.

tot de oldtimer-vriendelijke partijen rekenen,

Zolang je er maar niet dagelijks mee onderweg bent.

lijkt het erop dat speciale regelgeving en
belastingvrijstelling voor mobiel erfgoed ook
de komende kabinetsperiode wel zal blijven.

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

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

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

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

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’.

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.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

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

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.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

The home base
for your Porsche 911 and 912.

Porsche Classic Center Gelderland
Ressenerbroek 2
6666 MR Heteren, The Netherlands
Telephone +31 (0)26 356 0 901
www.porscheclassiccentergelderland.nl

CLASSIC CENTER
GELDERLAND

