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VAN DE VOORZITTER

A

an alles komt een eind en is de tijd voor verandering daar...

laatste hand gelegd aan de Le Mans Classic trip, die

In dit geval gaat dat op voor het voorzitterschap van de club,

begin juli zal plaats vinden. Ook zijn we bezig met

mijn persoon dus. M’n tweede termijn als voorzitter loopt begin

het invullen van het fabrieksbezoek in Stuttgart met

volgend jaar af en ik heb besloten mij niet meer beschikbaar

parallel hieraan ‘n alternatieve trip naar een regio

te stellen voor herbenoeming. Ik heb dan in totaal 11 jaar in

waar we als club nog niet eerder zijn geweest. Het

het bestuur gezeten, de eerste jaren als webmaster en daarna

bestuur heeft momenteel genoeg om handen!

als voorzitter. Naast de vaste taken heb ik met veel plezier en
toewijding evenementen en trips georganiseerd, die nu als vaste

Ook bij Porsche zitten ze niet stil. Het jaar 2022

waarden in onze kalender staan. Ik denk dan aan Goodwood

staat in het teken van “70 years Porsche clubs

Revival en het verder brengen van het ooit door onze eerste

wordwide”. Het is op de kop af 70 jaar geleden dat

clubvoorzitter op de kalender gezette tweejaarlijkse Le Mans

een enkele Porsche eigenaren elkaar opzochten

Classic evenement, waaraan we deze zomer opnieuw deelnemen.

om de liefde voor het merk en de auto’s te delen.

Verder nam ik het initiatief voor diverse ledenacties waaronder

Daarmee was de eerste club, opgericht in het westen

de clubkleding, de EHBP pakketten, de Disklok stuursloten, de

van Duitsland in 1952, een feit. Inmiddels is dat

LifeLine Brandblussers en de LED dashboardverlichting.

uitgegroeid tot meer 700 clubs wereldwijd! Porsche
zal hier in dit jubileumjaar in hun marketing en

Ik ga het stokje overgeven omdat ik het voorzitterschap steeds

tijdens evenementen volop aandacht aan besteden

minder makkelijk kan combineren met werk, gezin en andere

en zal de clubs ondersteunen met het speciaal

verantwoordelijkheden. Daarnaast merk ik dat het steeds

ontwikkelde logo ‘Enduring Passion, 70 years

lastiger vind om innovatief te blijven en met nieuwe ideeën te

Porsche clubs’ wat ook op de cover van dit

blijven komen, wat naar mijn idee belangrijk is voor een club

clubmagazine prijkt. Naast het logo wordt er nog

als de onze. Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier en

meer promotiemateriaal beschikbaar gesteld en het

passie ingezet voor de club en de leden, maar het is tijd voor

bestuur zal kijken hoe we als club op originele wijze

een opvolger die met een frisse blik naar mogelijkheden binnen

uiting aan deze mijlpaal kunnen geven.

en buiten de club kijkt en daarmee de volgende stappen zet. Dit
betekent niet in dat ik me niet meer zal inzetten voor onze club,

Hessel Roukema

we zullen elkaar nog zeker regelmatig blijven zien.

Voorzitter

Na overleg binnen het bestuur heeft Patrick de Wit aangegeven
het voorzitterschap graag te willen aanvaarden. Voor zijn
huidige functies van hoofd evenementencommissie en algemeen
bestuurslid gaat het bestuur op zoek naar vervanging. Het
toekomstig algemeen bestuurslid zal zich daarbij gaan toeleggen

Het ultieme clubhuis.

op projectmatige taken, waaronder het aansturen van een aparte
commissie voor club- en ledenacties zoals clubkleding. Het
bestuur werkt dit komende periode verder uit waarna naast de
vacature voor hoofd evenementencommissie, ook deze vacature

Uw Porsche Centrum.

zal worden uitgestuurd. Het bestuur houdt jullie natuurlijk op

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

graag van jullie hoe we de club voor een ieder nog leuker en

de hoogte van alle ontwikkelingen en zoals altijd, horen we
interessanter kunnen maken.
Weer even terug naar wat er momenteel in de club gaande
is. Bij het schrijven van dit stuk zijn een twintigtal leden net
terug van een week Zweden. Voor zover ik van de deelnemers
heb gehoord, was iedereen erg enthousiast en is dit zeker voor
herhaling vatbaar. Nogmaals dank aan clubleden Niels Berger
en Rob Huijboom voor het organiseren van deze trip! Als jullie
dit lezen hebben we een cars & coffee bijeenkomst gehad bij het
nieuwe Porsche Centrum Rotterdam. Momenteel wordt ook de
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

ALS IK DE LAATSTE HAND LEG AAN DEZE ZOMER(SE) EDITIE VAN
UW CLUBMAGAZINE LIGGEN DE MEIVAKANTIE EN DE LANGE
WEEKENDEN NET ACHTER ONS. DE ZOMERVAKANTIE LONKT AAN
DE HORIZON MAAR VOORDAT HET ZOVER IS, REIST BEGIN JULI AS.
EEN FLINK GEZELSCHAP CLUBLEDEN AF NAAR HET LE MANS CLASSIC
EVENEMENT. DEZE EDITIE STOND OORSPRONKELIJK VOOR 2020
GEPROGRAMMEERD MAAR WERD OM DE INMIDDELS WELBEKENDE
REDEN TOT TWEE KEER TOE UITGESTELD. DE LAATSTE EDITIE VAN
LMC WAS IN 2018, INMIDDELS 4 JAAR GELEDEN!

Porsche fabriekscoureurs ooit: Victor Henry “Quick
Vic” Elford. Dit altijd goedlachse Multi talent streed
in zijn hoogtij dagen eind jaren zestig – begin jaren
zeventig mee om de hoogste podiumplaatsen in
verschillende takken van de autosport. Zo won hij in
1968 achtereenvolgens de Monte Carlo Rally, de 24
uur van Daytona, de Targa Florio én de 1.000 km race
op de Nürburgring.
Voorts deed uw redacteur (foto)verslag van het bezoek
de trotse eigenaar wil het eindresultaat daarvan graag met de club

aan de op 20 maart jl. georganiseerde International

delen. Waarvan akte!

Porsche Collectors Day bij het Porsche Classic Center
Gelderland, de op 18 april verreden in West-Friesland

Verder is er natuurlijk een prominente plek ingeruimd voor de

verreden Paasrit en de supergezellige cars & coffee

reisverslagen van de in april en mei georganiseerde trips naar

bijeenkomst bij het nagelnieuwe Porsche Centrum

Tsjechië en Zweden, met veel dank aan de clubleden die hieraan

Rotterdam op 4 juni jl. De allerhartelijkste ontvangst

een bijdrage leverden! Veel meer (schitterend!) fotomateriaal van

en rondleiding die de deelnemers hier kregen, zal

beide reizen is overigens op de clubwebsite terug te vinden. Van de

menigeen nog lang heugen. Hulde aan het team van

voorafgaand aan deze trips georganiseerde technische keuring op

deze onlangs geopende Porsche vestiging!

2 april jl. onder leiding van Peter Broerse en Albert Vos is door uw
In de serie over de historie van onze club komt deze

redacteur (foto)verslag gedaan.

keer clubblad 1 van jaargang 3 aan bod, oorspronkelijk

T

U moet het deze keer zonder de vaste bijdrage van Hakse Straatsma

gepubliceerd in maart 1996. Tot slot zijn daar de vaste

raditiegetrouw zal het binnenterrein van ‘t circuit

volgens velen meest iconische Porsche 911 ooit, terecht in het

stellen. Daags voor de deadline liet Hakse me weten vanwege

rubrieken van het bestuur, de boekbespreking, het

nabij de start-finish waarschijnlijk weer helemaal

zonnetje.

een jubileumfeest (…) verstek moest laten gaan. Wel present is

FEHAC nieuws en de evenementenkalender voor de

columnist Jeroen Caré die deze keer vertelt over de geschiedenis

tweede helft van dit jaar.

vol staan met de Porsches van de aan het evenement
deelnemende Porsche clubs, netjes gesorteerd op

Verder is het dit jaar 50 jaar geleden dat de ontwerper van de “oer”

van zijn eigen 1972’er “Ölklappe” F-model en die van een heel

modellen en bouwjaren. Ook Porsche zelf zal gelijk

Porsche 911 Ferry “Butzi” Porsche het bedrijf verliet om vervolgens

bijzondere ééneiige Porsche 911 G-model tweeling (een hele

Een mooie zomer toegewenst met wie weet ook voor

andere jaren wel weer vertegenwoordigd zijn met een

Porsche Design op te richten. Hierover publiceerden we in het

mondvol ja) in zijn kennissenkring. Willem de Wildt leverde verder

u vele – veilige – Porsche kilometers!

Hospitality tent en de nodige auto’s uit de Museum

vorige clubmagazine al een artikel en uw redacteur – webmaster

twee leuke verhalen “uit de oude doos”.

collectie. Porsche heeft dit jaar immers de nodige

bezocht tijdens de meivakantie samen met zoon Beau-Valentijn het

Uw redacteur vertaalde en bewerkte een artikel naar aanleiding

Marc Bezem

jubilea te vieren.

Porsche Museum waar tot 11 juli as. een speciale expositie aan dit

van het overlijden van een van de meest succesvolle en veelzijdige

redacteur – webmaster

thema is gewijd.
Zo is daar de viering van “Enduring Passion - 70
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Years of Porsche clubs Worldwide”. In 1952 richtten
een groepje Duitse Porsche-klanten de huidige
Porsche Club Westfalen op en de rest is geschiedenis;
momenteel zijn er wereldwijd zo’n 700 aangesloten
Porsche clubs met in totaal meer dan 240.000 leden
en het aantal is nog steeds groeiende! Verderop in dit
clubmagazine leest u hier meer over.
En voordat ik het vergeet: ook het Porsche Magazine
“Christophorus” bestaat dit jaar 70 jaar. Richard von
Frankenberg richtte het tijdschrift in 1952 op en was
de eerste hoofdredacteur.
Wat verder in dit clubmagazine? Naast de hiervoor aangehaalde
In dit clubmagazine ook een artikel naar aanleiding

Porsche jubilea is daar deel twee van het restauratieverslag van de

van de 50e verjaardag van de op 5 oktober 1972 op

Porsche 911 van Paul van Kempen. Het eerste deel publiceerden we

de Autosalon van Parijs gepresenteerde Porsche

in de decemberuitgave van 2020. Inmiddels is de totaalrestauratie

911 Carrera RS 2.7. Porsche Nederland zette deze

van Pauls auto bij Porsche Classic Center Gelderland afgerond en

-441235
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W
•
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

ALS HET AAN MOEDERBEDRIJF VOLKSWAGEN LIGT, MOGEN
PORSCHE EN AUDI TOETREDEN TOT DE FORMULE 1.
DAT MELDE HET DUITSE AUTO MOTOR UND SPORT KORT GELEDEN.
ER IS NOG WEL EEN VOORWAARDE: HET MOTOREN REGELEMENT
VAN 2026 MOET NAAR DE SMAAK ZIJN VAN BEIDE LUXE MERKEN.

I

n april bevestigde Audi in een verklaring dat het in de afrondende

seizoen waarvan we eigenlijk, in verband met

fase zat van de besprekingen over de start van een project voor

de maatregelen, niet wisten wat we moesten

het Formule 1-seizoen 2026. De CEO van Volkswagen Herbert

verwachten. Weer alles doorschuiven…..of gaan we

Diess herhaalde dat 2 mei jl. op een conferentie en stelde dat de

nu toch….. Het laatste is gelukkig waar, we draaien

toegenomen interesse het gevolg is van de groeiende focus op

weer volop. Gisteren hebben we een bezoek gebracht

duurzaamheid binnen de Formule 1 én de groei van populariteit in

aan het nieuwe Porsche Centrum Rotterdam. En

de Verenigde Staten en Azië.

wat een belangstelling hadden we. Maar liefst een
kleine 70 personen vonden dit de moeite om te

In welke vorm Porsche en Audi tot de Formule 1 toetreden is

komen bekijken. De Zwedentrip

nog niet duidelijk, maar er wordt aangenomen dat Porsche een

en Boheems Paradijsrit liggen

samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen

inmiddels achter ons en Le Mans

nastreeft. In 2026 zullen er nieuwe motorvoorschriften gaan gelden.

Classic staat voor de deur.

Tot die tijd gebruikt Red Bull de motoren van Honda, maar het
team heeft onlangs een eigen fabriek gebouwd waar vanaf 2026 de

In het najaar het Fabrieksbezoek,

nieuwe motoren gebouwd zullen worden. (bron AD). Dit is geweldig

Cars & Coffee, de Herfstrit en een

nieuws en misschien ook weer ideeën voor onze club voor het

Technische dag. Leuke evenementen

bezoeken van andere toekomstige evenementen!

voor de tweede helft van het seizoen.

Inmiddels zitten we alweer bijna halverwege het seizoen. Een

Dennis & Patrick

EVENEMENTENKALENDER 2022
CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Le Mans Classic
Fabrieksbezoek Stuttgart
Cars & Coffee
Herfstrit in België
Technische dag

1 t/m 4 juli
30 september t/m 2 oktober
zondag 11 september
weekend 15 en/of 16 oktober
zaterdag 5 november

Frankrijk
Stuttgart
Ntb.
België
Ntb.

F
D
NL
B
NL

EXTERNE EVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Historic Grand Prix
Oldtimer Grand Prix
Interclassics
Concours d’elegance
Porsche Supercup
Zoute Grand Prix

15 t/m 17 juli
12 t/m 14 augustus
8 t/m 11 september
26 t/m 28 augustus
2 t/m 4 september
7 t/m 9 oktober

Zandvoort
Nürburgring
Maastricht
Soestdijk
Zandvoort
Knokke

NL
D
NL
NL
NL
B

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!
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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

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

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

VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl
COVERFOTO
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland,
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders,
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen
op grond van de in dit clubmagazine gedane
mededelingen.
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PIETER EN VINCENT
Ik heb het op deze plek al eerder aangehaald: ik heb weinig met techniek.
Ik waardeer de techniek van een luchtgekoelde 911, en blijf verwoede
pogingen doen om de technologie daadwerkelijk te doorgronden.

‘misbruikt’… een van de eigenaren reed graag rally’s álá Gumball,

de twee niet worden vastgesteld, omdat Vincents auto

waarbij de auto in allerlei soorten wraps was uitgedost om aan het

bij de garage stond. Dat gebeurde dus uiteindelijk

thema te voldoen. Met een volledig roze wrap in het kader van Pink

afgelopen Hemelvaart. Nu is een grijze Porsche op

Panter tour als meest extreme uitdossing…. Arme auto….

zichzelf niet uniek (understatement….), maar toen we
op de verzamelplek aankwamen was duidelijk hoeveel

Maar een van de leukste verhalen over autohistorie kwam

de auto’s van Pieter en Vincent op elkaar lijken. En

afgelopen Hemelvaartsdag naar boven. We hadden onderling een

nog viel er niet direct een kwartje. Vincent heeft zijn

Er is daarnaast nog een ander deel van 911-eigenaar zijn dat ik

al zijn auto’s over de jaren heen had bewonderd. Hij

tourrit georganiseerd, aangezien de tourrit van de club helaas

auto inmiddels zo’n vier jaar. En hoe het ter sprake

minstens zo leuk vind, en waar ik ook makkelijker mee uit de

kwam duidelijk uit een goede familie in Rome, en

was gecanceld. En ‘we’ in dit geval zijn Mike (993 bezitter, maar

kwam is nog niet helemaal duidelijk maar ergens

voeten kan, nl de historie van een auto achterhalen. Ik heb in

zijn wagenpark met Ferrari ’s, Maserati’s en dus deze

dat nemen we hem niet kwalijk), Pieter en Vincent. Dit clubje is

kwam een verhaal uit het verleden naar boven.

de afgelopen jaren verschillende Porsches gehad en ik schep er

oranje Porsche kwam voorbij. Maar van alle auto’s

ontstaan tijdens de club tourrit van vorig jaar vanuit Alblasserdam

een groot genoegen in om te achterhalen waar de auto vandaan

die hij had gehad, zo zei hij, had hij deze Porsche

richting Schoonhoven, en we had elkaar verloren en gevonden

Wat bleek. In zijn oriëntatie naar een Porsche

komt, wie de vorige eigenaren waren en hoe ze met de auto zijn

nooit moeten verkopen. Overbodig te zeggen dat dit

omdat we al dolend over de Lekdijk verkeerd reden en uiteindelijk

was Pieter op 7 september 2014 op het RS Fest

omgegaan.

ultieme voorbeeld was van welke emotie een auto

maar op een terrasje waren beland voor een simpele lunch. Een

in Rosmalen. Veel auto’s bekeken, en veel foto’s

kan oproepen.

goede persoonlijke klik, leuke verhalen en bewondering voor

gemaakt. Waaronder van een grijze G, omdat deze

Mijn 1972 “Ölklappe” is midden jaren 80 naar Nederland gehaald

elkaars auto, en de “911middennederland” app groep was geboren.

zo strak was. Dat was de auto die er moest komen

door Luigi Amati, een Italiaanse kunstenaar die een duidelijke

Latere eigenaren heb ik ook kunnen achterhalen,

Door omstandigheden was Vincent niet met zijn G, maar reedt hij

en zo geschiedde. En sinds 2016 is Pieter in het bezit

voorliefde had voor mooie auto’s. Ik kon hem vrij eenvoudig vinden

en daarmee een mooi beeld wie met deze auto

mee als passagier bij Mike, die dispensatie had gehad van de club

van zijn G gelijk de auto die hij op 7 september 2014

en toen ik op een zaterdagochtend in Bunnik bij hem langsreed voor

heeft rondgereden. Via via heb ik veel foto’s van de

om mee te mogen rijden.

had gefotografeerd. En bij nadere bestudering van de

een hernieuwde kennismaking met zijn oude auto, was heerlijke

auto in Tsjechië, Schotland, Noorwegen, Frankrijk

Italiaanse passie en emotie mijn deel. Tranen van nostalgie en

enzovoort gekregen. De auto is gebruikt waar hij voor

Pieter en Vincent hebben allebei een mooie mid 70’er G-type, gelijk

herinnering biggelden over zijn wangen, en kon niet eerder weg

is gemaakt. Rijden en genieten. Wat verder duidelijk

waren het een tweeling. De auto’s, niet Vincent en Pieter. Maar

nadat ik door alle schoenendozen met oude foto’s was gegaan en

is geworden dat hij (of is het een zij…?) ook wel is

tijdens de eerste kennismaking vorig jaar kon de vergelijking tussen

foto’s blijkt….. die auto van 2014 is – u raadt het al –
de auto van Vincent!
Jeroen Caré
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70 JAAR PORSCHE
CLUBS WERELDWIJD
Huschke von Hanstein om de ‘Freunde der Porsche’ samen te
brengen. Omdat de eerste groepen vooral uit de racegemeenschap
afkomstig waren, was dat voor Huschke von Hanstein de link
met de onderneming en steunde hij de oprichting van de eerste
club. In 1956 riep hij samen met Ferry Porsche alle Europese en
Amerikaanse klanten bij elkaar voor een parade. Dat resulteerde

Porsche heeft altijd mensen van over de hele wereld samengebracht. De
eerste Porsche-club werd op 26 mei 1952 opgericht, deze week precies
zeventig jaar geleden. Vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 700
Porsche-clubs in 86 landen met ruim 240.000 leden. Dit hele jaar door
hebben de clubs tal van activiteiten en events gepland ter gelegenheid
van het 70-jarig jubileum.

in de eerste Porsche-meeting in Meran (Italië). Het was het begin
van een lange traditie van Europese parades. In de jaren daarop
kwamen daar tot wel 600 Porsches samen. Ferry Porsche was een
graag geziene gast bij de Porsche-parades in de VS, een traditie
die dr. Wolfgang Porsche en Hans-Peter Porsche tot op de dag van
vandaag voortzetten.

JUBILEUMJAAR WORDT GEVIERD

Ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum in 2022 heeft
Porsche een wereldwijde campagne gepland met diverse

“Porsche zou Porsche niet zijn zonder de wereldwijde community

klanten de huidige Porsche Club Westfalen

evenementen onder het motto ‘Enduring Passion’. Naast de

van vrienden en fans van ons merk. Ze komen over de hele wereld

op. België was in 1953 het land waar de eerste

klassieke media omvat dit een centrale contenthub waarop

samen om hun passie voor ons merk te delen,” aldus Detlev von

internationale Porsche-club werd opgericht. De

Porsche-clubleden hun persoonlijke verhalen kunnen publiceren.

Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing bij

Porsche Club of America startte in 1955 en is nu de

Porsche AG ondersteunt ook verschillende clubevenementen die in

Porsche AG. “De Porsche-clubs beschermen de legende van ons

grootste Porsche-community ter wereld. Jaarlijks

het jubileumjaar op de kalender staan, zoals de 47e Internationale

merk. Tegelijkertijd zijn de leden maatschappelijk en sportief

worden er over de hele wereld nog steeds zo’n vijf

Porsche 356 Meeting die komend weekeinde in Nederland

betrokken en daarmee vertegenwoordigen ze de waarden waarvoor

nieuwe onafhankelijke clubs opgericht. Ze worden

plaatsvindt, de Porsche Parade USA en Le Mans Classic.

wij staan. Dit maakt de clubs aantrekkelijk voor jong en oud. We

door hun leden gezamenlijk en op vrijwillige basis

zijn erg blij om dit bijzondere jubileum samen met hen te vieren.”

gerund. Daarom biedt elke club een individueel en

PORSCHE-CLUBS:
EEN INTERNATIONAAL SUCCESVERHAAL

Bronvermelding: © 2022 Porsche Nederland.

onderscheidend programma - uiteenlopend van
excursies, circuitevenementen, sociale events en

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van

technische presentaties over auto’s en e-mobiliteit

publicatie: 24 mei 2022. Wijzigingen in informatie zijn te allen tijde

In mei 1952 - slechts twee jaar na de levering van de allereerste

tot het ‘Concours d’Élégance’ en Porsche-parades die

voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen

356 ‘made in Stuttgart-Zuffenhausen’ - richtten Duitse Porsche-

meerdere dagen duren.

rechten worden ontleend.

De auto’s van de clubleden variëren van klassieke
Porsches tot auto’s uit het huidige gamma. Tijdens
clubbijeenkomsten is ook de volledig elektrische
Taycan steeds vaker vertegenwoordigd. De Classic
Clubs wereldwijd zetten zich in het bijzonder in voor
het behoud en de verzorging van historische Porsches.
In de beginjaren van de eerste clubs besloten
Ferry Porsche en de toenmalige racemanager Fritz
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“VAN EEN NIET SLUITENDE
VOORKLEP NAAR EEN
NIET SLUITEND BUDGET…”

Grote renovatie is gepleegd aan alle onderdelen zoals het stuurhuis,

En waar we lange tijd naar uitgekeken hebben: de

aandrijfassen, voorwielophanging, ventilatorhuis, claxonsysteem en

motor, het brandstofsysteem en versnellingsbak

diverse remsysteem delen.

worden gemonteerd en we zijn klaar voor de eerste
test. De motor draait als een zonnetje maar helaas

Daarna is het de beurt aan de motor, na een groot onderhoud is

lekt de gereviseerde olietank. Bij de hals bleek er een

er gewerkt aan het vervangen van alle leidingen, brandstofpomp

kleine gaatje in te zitten waardoor er olie ontsnapte:

gerestaureerd, olietank opgeknapt, de kleppen gesteld, het

vervangen dus, ik wil geen risico lopen.

schakelmechanisme, de startmotor en dynamo gereviseerd en de
uitlaatdelen gerenoveerd. Ben benieuwd hoe de motor zal lopen…

DECEMBER 2020

Inmiddels is het december 2020 en begint er nu meer zichtwerk
te komen, het chassis is in de grondverf gespoten, de kabelboom
voor de motor is gemonteerd, de pedalengroep gerenoveerd en
opgebouwd en de stoelframes zijn na renovatie opgebouwd. De
auto is verder klaar om in de zijn originele kleur blauw metallic 324
gespoten te worden en in januari 2021 wordt het chassis daarvoor

Daarna is het de beurt aan

klaargemaakt.

het interieur, een compleet
nieuwe tapijtenset
Zellwol velours, een
nieuwe hemelbekleding,

In clubmagazine 2020-04 publiceerde we deel 1 van de omvangrijke
restauratie van de 1973’er Porsche 911T Coupe van Paul van Kempen.
Onlangs werden de werkzaamheden afgerond en werd de auto aan Paul
afgeleverd. Hier is zijn relaas van het 2e deel van de hele operatie:
de opbouw van de auto.
OKTOBER 2020

portierbekledingen,
zijwandbekleding en een
nieuwe hoedenplank. De
gerestaureerde knielijsten
worden gemonteerd
aan het dashboard met
Het spuitresultaat is geweldig, we worden enthousiaster en zijn

daarbij de asbak, originele

erg benieuwd naar de verdere opbouw van de auto. Dat gaat in

Blaupunkt radio en alle

een snel tempo; de bekabeling is grotendeels aangesloten, het

verdere onderdelen. En

kachelsysteem is ingebouwd, met de opbouw van het dashboard

als slagroom op de taart

met de gereviseerde instrumenten is begonnen, de achterlichtunits

zijn de originele stoelen

De auto staat vanaf januari 2020 bij Porsche Centrum

zijn gemonteerd en de voor en achterbumper zijn gemonteerd met

bekleed met de prachtige

Gelderland voor een totale restauratie, inmiddels is

sierbeslag.

pepita bekleding.

het chassis geheel gerestaureerd en staat deze in de
primer.
Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan het
opbouwen van de aanbouwdelen, veel onderdelen zijn
gestraald, hersteld en gepoedercoat, de raamstijlen
en sierbeslag zijn weer chroomglanzend gemaakt, de
Fuchs velgen zijn retour uit Frankrijk en in perfecte
nieuwstaat gebracht en de elektrische onderdelen om
de nieuwe kabelboom te maken zijn binnen.
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NAJAAR 2021

De zomer 2021 is gepasseerd en de
auto is klaar voor de laatste fase,
het afmonteren. Het interieur wordt
meer opgebouwd, de ruiten worden
rondom gemonteerd, de deurbakken,
de ruitenwisser mechaniek met
ruitensproeiertank , de nieuwe
Fuchsen, accu’s en laatste onderdelen
worden gemonteerd en rubbers waar
nodig worden aangebracht.

NOVEMBER 2021

Oplevering van de auto met oud
blauw geperste kentekenplaten, het
eindresultaat is een plaatje! Precies
de staat van oplevering zoals de auto
ooit werd afgeleverd in februari 1973.
Zoveel details, te veel om ze allemaal
te benoemen. Wat gaan we hier
een plezier aan beleven, ik kan niet
wachten tot het voorjaar 2022. Om
de auto unieker te maken krijg ik bij
de oplevering een prachtig origineel
restauratie boek in Porsche classic stijl.
Paul van Kempen

Theo van Rijn

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

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

Nieuwe leden
908.22

GERLOF VISSER			

GTVISSER@GMAIL.COM

909.22

JOHAN DE JONG			

BC.JDEJONG@HOTMAIL.COM

www.theovanrijn.nl

theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade

06-12459693
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INTERNATIONAL
COLLECTORS DAY 2022
Foto-impressie van de International Porsche Collectors Day bij het
Porsche Classic Center Gelderland op 20 maart 2022

O

p zondag 20 maart 2022 bezocht

Porsche-swapmeeting en

Gelijk andere jaren was het een

uw redacteur – webmaster met

tentoonstelling op 2.000 vierkante

drukte van belang. Vele honderden

zoon Beau-Valentijn de

meter en omvat Porsche-modelauto’s

internationale bezoekers en verkopers

8e Internationale Porsche

in de schalen 1:8 tot 1:220 en

woonden de Internationale Porsche

Collectors Day plaats in ‘s werelds

Porsche-memorabilia waaronder

Collectors Day bij. Je kon er andere

grootste Porsche Classic Centre,

boeken, posters, tijdschriften,

verzamelaars ontmoeten en een aantal

onderdeel van Porsche Centrum

brochures, kunst, design, gadgets,

speciale oude verzamelitems en de

Gelderland.

accessoires, advertenties artikelen,

nieuwste releases vinden.

telefoonkaarten, postzegels,
De Porsche Collectors Day is ‘s

spelden enz. Kortom, voor elke

Marc Bezem

werelds grootste overdekte

Porsche verzamelaar wat wils.

Redacteur - webmaster

21

22

TECHNISCHE INSPECTIE OP ZATERDAG 2 APRIL 2022

TECHNISCHE INSPECTIE OP ZATERDAG 2 APRIL 2022

TECHNISCHE INSPECTIE OP
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Foto impressie van de gezellige en leerzame technische inspectie ter
voorbereiding op de in april en in mei geplande buitenland ritten naar
Tsjechië en Zweden.

O

nder leiding van Peter
Broerse en Albert Vos werden

diverse auto’s van clubleden op de
brug gezet en onder toeziend ook
van de aanwezige leden aan een
nauwkeurige inspectie onderworpen.
Waar van toepassing werden de
eigenaren van de auto’s van advies
voorzien over zaken die aandacht
of onderhoud behoefden. Tussen
de middag werd een heerlijke lunch
geserveerd.
Marc Bezem
redacteur - webmaster
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PAASRIT
MAANDAG 18 APRIL 2022
Foto impressie van de door Jan Broekhuizen uitgezette Paasrit door het
mooie West-Friese landschap, waaraan door niet minder dan 36 equipes
werd deelgenomen.

PAASRIT MAANDAG 18 APRIL 2022

Museum Molen in Schermerhorn. Verder stonden
er de nodige bollenvelden in bloei, een kleurrijk
landschappelijk schouwspel!
De lunch was op eigen gelegenheid, veel equipes
streken in Medemblik neer op een terras aan de
haven. In dat plaatsje werd kort daarvoor door een
grote groep deelnemers gestopt bij het station van
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, die met
historisch stoomtrammaterieel een dienst uitvoert
op de toeristische spoorweg Hoorn – Medemblik.
Een schitterend schouwspel!

D

e traditionele Paasrit vormt in de regel de start

Aan het einde van de middag streek het gezelschap

van het Porscheclub seizoen, maar vanwege

neer op het eindpunt, restaurant Het Station in

de Covid-19 pandemie was deze in 2020 en 2021

Enkhuizen. Het station Enkhuizen is een van de

uit de kalender geschrapt en was de voorlaatste

zes kopstations die nog over is uit 1886. Aan dit

versie zodoende op 22 april 2019. Aan het aantal

heerlijke rustpunt aan de haven werd een diner

deelnemers viel af te lezen dat men er weer zin

uitgeserveerd waarmee de dag werd afgesloten. Van

in had. Daarbij waren de weergoden de club goed

de auto’s op de parkeerplaats bij het restaurant en

gezind, want het was een uitzonderlijk mooie

het vertrek na afloop zond Wilhelmien Stam een

zonnige voorjaarsdag.

alleraardigst YouTube filmpje in. Kijk voor de link
op de clubwebsite.

Vanaf een uur of tien in de ochtend verzamelden

Mede dankzij de perfecte organisatie, de hoge

de deelnemers bij De Rijper Eilanden aan de rand

opkomst en het schitterende voorjaarsweer een

van het dorp De Rijp. Er was ontvangst met koffie,

geslaagde en supergezellige start van het Klassieke

thee en gebak en de clubleden hadden elkaar

Porsche 911 & 912 Club seizoen!

genoeg te vertellen. Na een kort welkomstwoord
en de nodige uitleg over de route door organisator

Foto’s: Beau-Valentijn Bezem

Jan Broekhuizen werden de roadbooks uitgedeeld

Tekst: Marc Bezem, redacteur - webmaster

en vertrok het gezelschap in kleine groepjes
in noordelijke richting door het West-Friese
landschap. De route voerde langs sloten, vaarten
en droogmakerijen en door idillysche dorpjes
als Graft, Verlaat, Lambertschaag, Abbekerk en
Twisk. Onderweg verschillende molens waar een
kijkje kon worden genomen, bijvoorbeeld in de
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Dinsdag 26 april scheen het zonnetje overtuigend. De route nodigde

Donderdag 28 april zijn een paar geïnteresseerden

meerdere keren uit tot uitstappen en mooie plaatjes maken. Het

naar het circuit van Brno geweest: het Zandvoort van

routeboek ‘tipte’ om in Kuks te gaan wandelen. Een monumentaal

Tsjechië. Ook Trebic met zijn beschilderde huizen

kuuroord-hospitaal (gebouwd rond 1700) met kruidentuinen was

en Telc bleken de moeite van een tussenstop waard.

het uitstapje meer dan waard. Litomysl, met zijn renaissance

Het routeboek verraste met een off road traject

architectuur bleek een uitstekende lunchlocatie. Ons hotel stond in

(kilometers keien, wortels en gaten) waar

Olomouc, een stad vol geschiedenis. Bekend van een achttiende-

1 reisgenoot eigenwijs lang volhield. Keren op een

eeuwse barokke gedenkzuil met daarnaast een astronomisch

BOHEEMS PARADIJS
23 T/M 30 APRIL 2022

11 PORSCHES, 20 DEELNEMERS EN 1.000 KILOMETER DOOR TSJECHIË

Z

uurwerk met bewegende beelden in communistische stijl, compleet

Best spannend

met geboorte- en sterftedata van communistische leiders. Zoiets zie

Voor ons de eerste keer op reis met de Klassieke

je bij ons niet. In het hotel werd de verjaardag van Annemarie door

911&912 Club Nederland. Ook de eerste

Peter op niet te misverstane wijze gevierd. De gerant verzorgde bij

meerdaagse met onze 911. Blijft hij heel, hoe gaat

het diner een indrukwekkende show bij het ontkurken, decanteren,

het met parkeren, zijn de wegen nog net zo slecht

proeven en inschenken van een hele speciale rode wijn!

als in 89 (Bert met kameraad naar motorraces
Brno) en zijn die mensen wel gezellig? De keuring

Woensdag 27 april ging de reis richting Brno, de tweede stad van

bij Peter Broerse en de aanschaf van een zeer

Tsjechië. We reden via prachtige slingerweggetjes door Zuid-

degelijke wielklem gaven ons wat zekerheid.

Moravië. Het routeboek spreekt terecht van: een romantische streek

Wij kijken terug op een zeer geslaagde reis met

van ronde volle wijnen, verschillende landschappen, schilderachtige

een plezierig divers gezelschap, mooie wegen,

plaatsjes en vele burchten. In Kromeriz lunchen was geen straf:

een prima presterende auto en een uitstekende

lekker wandelen en een hapje eten. Mooie straatjes met oude

organisatie. Blijvende herinneringen: kilometers

aterdag 23 april op eigen gelegenheid naar Görlitz. Een door

Voor autoliefhebbers een ‘must’. En als je dezelfde

panden rondom het aartsbisschoppelijk kasteel met aangrenzend

keien-wortelpad en keren in een moeras (wel

televisie- en filmproducties bekende plaats aan weerszijden

uitstekend Nederlands sprekende gids treft, zit je

beroemde tuinen. Ook het cultuurlandschap van Lednice-Valtice

mooie plaatjes geschoten), kilometerstand met 8%

van de Duits-Poolse grens. Met 4.000 monumenten spreken ze

goed. Met humor, goede informatie en enthousiasme

- aangelegd door de hertogen van Liechtenstein - was zeer

verhoogd, wielklem 1x gebruikt (Brno) en volgende

daar van ‘Görliwood’. Twee 912’s, een 911 van het F-model, 5 auto’s

werd Skoda in het zonnetje gezet. Verder op de route

indrukwekkend: 200 vierkante kilometer park dat is aangelegd

dag na 2 uur rijden terug om de reservesleutels

van het G-model en 2 stalgenoten 991’s verzamelden zich in de loop

even een brouwerij in Svijany bekeken. Lekker pils

rondom de kastelen Lednice en Valtice. We zijn even rondom

op te halen (hulde aan de schoonmaakster, het

van de dag bij het Parkhotel. Daar kwam de volgende dag nog een

maken kunnen ze hier wel. De winkel werd voor ons

Lednice gelopen, maar dit gebied is zo groot dat je maar een fractie

hotel en Dennis die ons belde), na 33 jaar terug

991 bij. Een blessure, klassieker nog niet rijklaar en problemen met

nog even open gehouden. Een beetje extra gewicht

van de prachtig aangelegde tuinen meekrijgt. In Brno aangekomen

op circuit Brno, lekkage rubber voorruit (nooit

de koppeling (halverwege de heenreis) verklaarden de aanwezigheid

voorin rijdt ook beter!

bleek dat het Grandezzahotel (hartje centrum) voor ons de

opgevallen: altijd droog gereden en gestald) en een

van de ‘modernen’. In het centrum en langs de rivier was genoeg te

parkeerplaatsen voor het hotel had vrijgehouden. Mooi gezicht zo’n

prachtige omgeving

zien voor een wandeling. ’s Avonds kennismaken en een gezellig

rijtje Porsches, vooral ‘s nachts. De aanwezige nachtportier (en hier

met vriendelijke

diner en toelichting op de reis door Dennis en Nicole.

en daar een wielklem) bleek goed voor onze nachtrust.

mensen. Wij gaan er
zeker nog eens naar

Zondag 24 april bezochten we het huis waar Ferdinand Porsche is

toe.

opgegroeid. De route werd verstoord door een nog niet geopende
bergpas. Oorzaak: sneeuw. Een aantal van ons zijn boven geweest,

Marjo en Bert Vis

maar moesten keren. De Jested-televisietoren op het hoogste
punt van het IJzergebergte was markant aanwezig. Onderweg het

smal wortelpad in een moeras was het resultaat.

ouderlijk huis van Nicole bezocht. Hier kregen we een indruk van

Zuid-Bohemen bleek een streek met vele kastelen.

het wonen in een traditioneel gebouwd huis op het platteland in

Hluboka - een spierwit kasteel in gotisch Engelse stijl

Tsjechië. In Sychrow troffen we een prachtig kasteel met tuinen

- is de meest bekende. Het kasteel is op bijzondere

aan. Een kasteel op een rots in Hruba Skala was voor twee nachten

wijze gedecoreerd aan de buitenkant met ontelbaar

ons ‘bescheiden’ onderkomen. Hruba Skala betekent ‘ruwe rotsen’

veel geweien. Grand Hotel Zvon in Ceske Budejovice

en dat zie je: de omgeving daar is prachtig.

bleek de auto’s met behulp van een lift inpandig
parkeerruimte te bieden.

Maandag 25 april was het automuseum van Skoda ons eerste
reisdoel. Als je bij Skoda nog aan de typische ‘Oostblok

Vrijdag 29 april trok Cesky Krumlov de aandacht.

autootjes’ met een motor achterin denkt, dan kom je er hier wel

Mooi gelegen in een lus van de Moldau. De oude

achter: wat een mooi merk en wat een markante historie. Veel

middeleeuwse binnenstad met het kolossale kasteel

technische hoogstandjes voor en na de tweede wereldoorlog.

dat oprijst boven het stadje, trekt veel toeristen. Toch
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gauw verder, waar de beroemde Pilsener Urquel brouwerij lonkte.

een uitstekende routebeschrijving, maar gaf prima

De laatste overnachting in Karlsbad in de West-Bohemen bracht

tips voor de lunch, een goede beschrijving van

ons in een enorm hotel: Imperial in Karlsbad. Een schitterend

bezienswaardigheden onderweg en leidde ons iedere

gelegen gebouw (Neo-Renaissance) met een rijke historie en

keer weer naar een fantastisch gebouw dat ons

beroemde gasten. Karlsbad zelf is ook een intrigerende stad - rijk

hotel bleek te zijn. Elke dag ook meerdere tips voor

geworden dankzij alle thermale baden - en de Karlsbad Classic rally

bezienswaardigheden waarvoor je de route even kon

trekt jaarlijks vele gasten.

verlaten. Complimenten voor Nicole en Dennis. Een
geslaagde reis. Wij hebben genoten!

De ‘Rondreis Boheems Paradijs’ gaan we dankzij de uitstekende
organisatie, het mooie landschap, de kastelen en de vriendelijke

Ilmar Hotsma en Bert Vis

De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere
bijzondere voertuigen.

mensen niet snel vergeten. Het routeboek voorzag niet alleen in

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.
Een start met hindernissen
We vertrokken op vrijdag vol goede zin voor eindelijk weer een mooie tocht met de club. De ölklappe was goed
nagekeken en de koppeling geheel gereviseerd. We hadden voor die nacht afgesproken in Soest (Duitsland) met Guy
en Carry om samen de volgende dag verder te rijden naar het vertrekpunt van onze reis. Onderweg ging het dynamolampje af en toe branden, maar we besloten om pas bij aankomst in Soest te kijken wat er aan de hand was. Toen
Ton de volgende ochtend de auto wilde starten en het koppelingspedaal indrukte klonk er een harde knal en bleef het
pedaal op de bodem rusten. De dynamo was toen nog het minste probleem. Vervolgens via de ANWB-alarmcentrale
de ADAC laten komen. Helaas wordt er op zaterdag alleen maar gesleept en zijn de garages ook dicht. Er bleef ons
toen niet anders over dan de auto naar de lokale Porsche garage in de buurt laten slepen (en daarvandaan op een

De ideale plek die past
bij uw voertuig

trailer terug naar Nederland) en zelf in de trein naar huis te stappen.
De volgende ochtend zijn we in onze 991 in één keer doorgereden naar Hruba Skala. Zo waren er opeens drie 991’s die
meededen aan deze rondrit door Tsjechië, je zou bijna denken dat klassieke Porsche-liefhebbers ook 991-liefhebbers
zijn! Wij vonden dit land verrassend mooi, het ene plaatsje nog authentieker
dan het andere en veel stadjes zijn ook Unesco erfgoed. Hierboven is lastig om
de stadjes allemaal te beschrijven: dan wordt het een soort reisgids. Maar geloof
ons, het is een en al historische gebouwen en verwijzingen naar het Habsburgse
Rijk. Daarbij opgeteld de goed onderhouden slingerwegen met onderweg zicht op
ontelbare kloosters en kastelen, maakte dat het een unieke ervaring was om hier te
rijden. Het gezelschap was overzichtelijk en gezellig, de route en hotels waren met
veel zorg door Dennis en Nicole uitgekozen, bijzondere Tsjechische wijnen en pils,
het weer was prachtig. Kortom; een super week!

PS. Uiteindelijk bleek dat een blokje waar de koppelingskabel doorloopt onder de
auto was gebroken waardoor de koppeling niet meer werkte. De dynamo was ook
aan vervanging toe. De auto is nu weer gereed voor de tocht naar Le Mans!
Ilmar Hotsma en Ton Tuijten

Bel voor meer informatie met:
Remco van den Brink 06 - 22 449 032 of mail naar:
info@passionforcarshouten.nl / www.passionforcarshouten.nl
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50 JAAR PORSCHE 911
CARRERA RS 2.7

‘DUITSLAND’S SNELSTE SPORTWAGEN’
‘Eendenkont’, ‘RS’ of ‘2.7’: de iconische Porsche 911 Carrera RS 2.7 heeft
vele bijnamen. Maar hoe je ‘m ook noemt, zijn betekenis blijft uniek. Het
was de snelste Duitse productieauto van zijn tijd en het is ook de eerste
serieauto met voor- en achterspoilers – waarbij de achterspoiler hem
zijn bijnaam ‘eendenkont’ opleverde. Porsche lanceerde in 1972
een trend voor achterspoilers op serieproductiewagens.

exemplaren. Zelfs het Porsche embleem op de motorkap was
aanvankelijk een sticker. Vergeleken met de ‘Touring’ (M472) woog
de ‘Sport’ 115 kilogram minder, met een leeggewicht van 960 kilo.
Hij kostte 34.000 Duitse marken. Het Sportpakket (M471) had een
meerprijs van 700 DM, terwijl het semi-luxueuze Touringpakket
(M472) 2.500 DM kostte. Het gekozen uitrustingspakket definieerde
daarom de respectievelijke versie van de 911 Carrera RS 2.7.
De 2,7-liter zescilinder boxermotor met brandstofinjectie
produceerde 210 pk bij 6.300 tpm en ontwikkelde 255 Nm bij
5.100 tpm. Hierdoor kon de Sport-versie in 5,8 seconden van 0

de motor daarnaast van extra koeling. Het effect

naar 100 km/u accelereren, waarmee de 911 Carrera RS 2.7 de

werd bereikt zonder enige toename van de

eerste productieauto was die de door het Duitse automagazine

weerstand; zijn topsnelheid steeg zelfs met 4,5

‘Auto, Motor und Sport’ gestelde drempel van zes seconden
doorbrak. De topsnelheid lag op 245 km/u (Touring
6,3 seconden, 240 km/u). De RS 2.7 werd de
ideale synthese tussen gewicht, prestaties,
aerodynamica en handling.

km/u. “Tijdens tests ontdekten we dat we met een
grotere spoiler de topsnelheid konden verhogen
vanwege de verminderde weerstand. Dus bleven we
de achterspoiler millimeters omhoog brengen met
plaatstaal, totdat we het keerpunt vonden waarop

In mei 1972 startte Porsche met de ontwikkeling

model werd op 5 oktober 1972

van de 911 Carrera RS 2.7. “Het model was bedoeld

gepresenteerd op de Autosalon

als homologatiespecial. Het moest een zeer lichte,

van Parijs. Eind november

snelle sportwagen worden”, herinnert Peter Falk

waren alle 500 voertuigen

zich, destijds ‘Leiter der Fahrwerksentwicklung’

al verkocht. Porsche was

voor serieproductieauto’s bij Porsche. Hoewel de

enigszins verrast door het

modelvariant was gebaseerd op het F-model van de

succes, maar bouwde

911, werd hij door zijn vele technische innovaties

onmiddellijk verder en

weglaten van isolatie

uiteindelijk het ultieme startpunt voor race- en

had de verkoopcijfers

hielpen het totale

chassis. Porsche had op het circuit ervaring

rallyauto’s van Porsche. Het krachtigste model

tegen juli 1973

voertuiggewicht van de

met bredere achterwielen opgedaan, dus de

van de eerste generatie van de 911 was de eerste

verdrievoudigd. Porsche

auto te verminderen

ontwikkelingsingenieurs probeerden dit ook uit

‘Elfer’ die ‘Carrera’ werd genoemd, de kroon op het

bouwde in totaal

tot een kleine 900

op de 911 Carrera RS 2.7. “We wilden de tractie

Porsche-gamma. Aan gewicht, aerodynamica, motor

1.580 exemplaren,

kilo die nodig was

en het rijgedrag verbeteren met brede banden op

en chassis werd intensief gewerkt. Ongeveer vijftien

waarvan tweehonderd

om het nieuwe model

de achteras, omdat het grootste gewicht op de

ingenieurs ontwikkelden de auto, geassisteerd door

exemplaren met

te homologeren.

achteras zit”, herinnert Peter Falk zich. Voor het

productiepersoneel.

het optionele

VERRASSEND SNEL VERKOCHT

uitrustingspakket M471,
de Lightweight-versie.

Porsche was aanvankelijk van plan om slechts 500

Daarnaast werden er 55

exemplaren te bouwen om de 911 Carrera RS 2.7

exemplaren van de raceversie,

te homologeren als Group 4 Special GT-auto. Het

17 basisvoertuigen en 1.308

werd een circuitauto met een kenteken waarmee

toerversies (M472) gefabriceerd.

klanten ook races konden rijden. Het nieuwe

Toen de duizendste auto eenmaal was
gefabriceerd, werd de Porsche 911 Carrera
RS 2.7 gehomologeerd voor Groep 3 en Groep 4.

DE EERSTE MET EEN
ACHTERSPOILER
Bij de RS draaide alles om

gewicht. Dunner plaatwerk,
dunnere ramen, plastic
onderdelen en het

Tegelijkertijd werd de

Burst, Brodbeck en Wiener dienden op 5 augustus
1972 namens Porsche het octrooischrift nr. 2238704
in bij het Duitse octrooibureau.

VERSCHILLENDE BANDENMATEN
VOOR MEER TRACTIE
De ingenieurs gingen ook aan de slag met het

eerst bij Porsche was een in serie geproduceerde

aerodynamica verbeterd.

auto uitgerust met verschillende bandenmaten op

Het doel was om de lift op

de voor- en achteras. Fuchs smeedde 6 J×15 wielen

de voor- en achteras bij hoge
snelheden te minimaliseren,
wat een meer neutraal rijgedrag
moest opleveren. Voor het eerst
ontwikkelden de ingenieurs Hermann
Burst en Tilman Brodbeck, samen met
stylist Rolf Wiener, een achterspoiler. Deze
werd uitvoerig getest in de windtunnel en op

Het interieur van de 911 Carrera RS 2.7 Lightweight (M471)

de luchtweerstand weer toenam”, legt Peter Falk uit.

testbanen van het ontwikkelingscentrum in Weissach. Het

werd teruggebracht tot de essentie, volgens de wensen van de

doel was om de carrosserievorm van de 911 te behouden, maar de

klant en de productiedatum. Onder andere de achterzittinkjes,

nadelen van de schuin aflopende achterzijde te compenseren door

het tapijt, het klokje, de haakjes waar je je jas aan kon ophangen

passende en stilistisch passende maatregelen.

en de armleuningen werden weggelaten. Op verzoek van de klant

De nieuwe eendenkont drukte de 911 Carrera RS 2.7 als het

vervingen twee lichtgewicht sportstoelen de zwaardere standaard

ware op de weg als de auto op hoge snelheid reed en voorzag

met 185/70 VR-15 banden aan de voorzijde, en 7 J×15
wielen met 215/60 VR-15 banden aan de achterzijde.
Om ze passend te maken, verbreedde Porsche de
carrosserie met 42 mm aan de achterzijde bij de
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Race of Champions (IROC) die in oktober 1973 werd

De naam Carrera werd ook gezien als een ‘kwaliteitspredicaat voor

gehouden, zette Roger Penske uit de VS twaalf

een technische delicatesse die zich op race- en rallycircuits had

technisch identieke 911 Carrera RSR 3.0-racers in,

bewezen’. Kortom, het was de ideale naam voor het toekomstige

waarin coureurs uit verschillende raceklassen tegen

topmodel van de 911. “We wilden de toch al bekende naam ‘Carrera’

elkaar streden. Met de 911 Carrera RS 2.7 ontwikkelde

toekennen aan een serieproduct en dachten na over hoe we dat het

Porsche echter niet alleen een sportwagen voor op

beste konden doen”, herinnert Harm Lagaaij zich, destijds designer

het circuit, maar een auto die klanten zowel voor

bij Porsche. Ze besloten om bij de 911 Carrera RS 2.7 daar de ruimte

dagelijks gebruik als tijdens races konden gebruiken.

tussen de wielkasten voor te gebruiken.

DE NAAM CARRERA

Naast het Carrera-opschrift had Porsche nog andere opvallende

Voor het eerst sierde het ‘Carrera’-opschrift de

designkenmerken: er waren 29 lakkleuren beschikbaar, waaronder

wielkasten. “Toen dit goed werkte in ontwikkeling, productie en

flanken van een 911. Het Spaanse woord vertaalt

opvallende kleuren als Light Yellow, Red en Blood Orange. Porsche

verkoop, werden alle volgende modellen daarna zo uitgerust”,

zich als ‘race’ in het Engels; de letters RS op de

vervulde ook individuele kleurwensen van klanten. De kleur van

vervolgt Falk.

achterspoiler staan voor ‘Rennsport’. Voor Porsche

het hart van de velgen kwam overeen met de carrosseriekleur; bij

was de ‘Carrera Panamericana’ de inspiratie

RS’en in Grandprix wit waren de opschriften op de flanken rood,

voor de nieuwe naam. Porsche behaalde in 1953

blauw of groen. De belettering behoudt tot op de dag van vandaag

een klinkende overwinning in de endurance race

zijn vooraanstaande betekenis, net als de bekende afkorting RS. Die

DE EERSTE RACESUCCESSEN

Na het wijzigen van de regelgeving voor sportprototypes, die
verdere ontwikkeling verhinderde vanwege de nieuwe limiet van

wordt nog steeds gebruikt voor de meest sportieve 911-modellen –

drie liter, maakte Porsche een einde aan een zeer succesvol tijdperk.

alsof het vijftig jaar geleden was.

Na het racedebuut van een 911 Carrera RSR met een aanzienlijk

PORSCHE MUSEUM

verbrede carrosserie in de Tour de Corse in november 1972, besloot
Porsche in 1973 een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van

Het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen opent op

de 911 te beginnen. Begin februari van dat jaar kwam een RSR

20 september een speciale tentoonstelling die is gewijd aan de

bestuurd door Peter Gregg en Hurley Haywood over de finish

vijftigste verjaardag van de iconische 911 Carrera RS 2.7.

tijdens de 24 Hours of Daytona met een voorsprong van 22 ronden.
Het was een schitterende start van het nieuwe seizoen. ‘Onze’
Gijs van Lennep en Herbert Müller wonnen de Targa Florio in
mei 1973. “De overwinning was belangrijk voor ons, omdat het

met de 550 Spyder. In 1954 eindigde Porsche

liet zien dat de RSR met de grotere achtervleugel erg snel was op

als derde overall - een sensatie die leidde tot de

circuits en rally-etappes”, herinnert Falk zich. In zijn eerste seizoen

nieuwe toevoeging aan de naam. In de jaren die

won de 911 Carrera RSR

volgden gebruikte Porsche de naam Carrera voor

Bronvermelding: © 2022 Porsche Nederland.

drie internationale en zeven

zijn krachtigste auto’s die waren uitgerust met de

nationale kampioenschappen,

Fuhrmann-motor met vier nokkenassen, zoals de 356

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op

waarmee de basis werd gelegd

A 1500 GS Carrera of de 356 B 2000 GS Carrera GT.

de datum van publicatie 24 mei 2022. Wijzigingen

voor het succes van de 911

De naam Carrera sierde de kont van de Porsche 904

zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud

voor de komende decennia.

Carrera GTS uit 1963 en stond bij de 906 Carrera 6 uit

van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden

Tijdens de International

1965 op het voorscherm achter de voorste wielkast.

ontleend.
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21 T/M 28 MEI 2022
Wat een mooie aankondiging in 2020: een reis naar
Zweden! Wat hadden velen er zin in, de reis was dan
ook zo volgeboekt. Helaas gooide Corona dat jaar en
het jaar erop roet in het eten, maar afgelopen mei was
het dan eindelijk zover.

stad. Wijzelf hebben een bezoek gebracht aan een negentigjarige
nog immer actieve Ford monteur, heel bijzonder.

Ronselen voor een

De volgende dag was wachtte ons een mooie route langs de

frisse ochtendduik

grote meren met als einddoel ons volgende hotel. Een werkelijk
schitterende locatie op een jaloersmakend landgoed. Ook deze dag

Na een nacht goed uitrusten en een zeer uitgebreid

kende een pechgeval. Onderweg vanaf het Linnenmuseum naar

ontbijt bij de wijngaard Flädie Mat zette we onze

het Saab museum werd de route omgegooid want ergens langs

reis voort naar het Noorden, richting Ullinge.
Tijdens onze route door dit dunbevolkte gebied
kozen wij ervoor om wat sportieve weggetjes
op te zoeken en dronken we koffie bij een tentje
wat tegelijkertijd ook dienst deed als restaurant,
supermarkt, bibliotheek en tuincentrum.
Ook bezochten we Bilkyrkogården Kyrkö Mosse,
een auto kerkhof in de bossen waar de natuur
langzaam weer de overhand neemt.

stonden Mat & Vingard ons een

Na nog een laatste korte stop voor fika (zoetigheid)

hartelijk welkom te wachten met

besloten we het IKEA museum over te slaan,

daaropvolgend de rondleiding en een

waardoor we tijdig aan konden sluiten bij de

verhaaltje over de wijngaard gevolgd

zonnige borrel op het terras van onze bestemming

door de wijnproeverij. Na een heerlijk

die avond; een prachtig hotel (met sauna) gelegen

diner nog even bij praten en lekker

aan een groot meer.

slapen.
Tijdens het diner werden wat kandidaten geronseld
De eerste rijdag richting Ullinge

voor een duik in het meer voor het ontbijt de

voerde door een prachtige omgeving

volgende morgen!

met voor ieder wat wils om onderweg
Op zaterdag 21 mei vertrokken we met z’n allen van

te bezoeken, zoals het Autokerkhof

huis naar ons hotel in Norderstedt. Iedereen was

of het Ikea museum. Hotel Ullinge

op tijd en reuze blij elkaar te zien. Lekker bijkletsen

was ons eindpunt waar we heerlijk

met elkaar en het vanwege personeelstekort snel

op het terras zaten met zicht op het

geïmproviseerd dinerbuffet smaakte ons na de

meer met aansluitend een heerlijk

lange reis prima. De volgende dag naar Puttgarden,

diner. De mooie locatie aan het meer

met de ferry naar Rodby en vervolgens over de

brachten enkele echte diehards op

indrukwekkende Sontbrug naar Zweden. In ons

het idee de volgende morgen een

eerste hotel prachtig gelegen bij de wijngaard Flädie

frisse duik te nemen.
Het volgende reis onderdeel was richting Motala. We sliepen in een
hotel annex automuseum met niet alleen auto’s maar ook radio’s,
oude filmapparatuur, brommertjes etc. En ja, daar was ons eerste
pech geval. Ik liep rustig in het museum rond toen ik met spoed
Rob moest bellen. Even schrikken, maar ik moest even als taxi
fungeren. De technische mannen in de BMW met de koffer en op
naar Peter en na kort overleg was het euvel bekend. De bobine bleek
de boosdoener maar gelukkig was er een reserve exemplaar mee.
Terug naar het hotel om samen weer lekker en vooral gezellig te
eten en de dag door te nemen. Velen van ons hadden de dag besteed
aan bezoekjes aan Gränna, de welbekende rood witte zuurstokken

Marjolein Huiberts
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Van Norderstedt via Denemarken naar Flädie Mat & Vingård
Na een goed Duits ontbijt in ons hotel in Norderstedt

jaar. Navraag bij de gebruikelijke onderdelen leveranciers

vertrokken de meeste deelnemers in kleine groepjes voor

leverde niets op. Een oproep op diverse Facebook groepen

het eerste deel van deze dag: via de Fehmarnsundbrücke

leverde welgeteld 1 positieve reactie op; van een Zweedse

naar Puttgarden; wij reden achter Peter en Willemijn

oldtimerspecialist uit Saxtorp. We zouden de naafkap

aan, en onderweg pikten we Maarten en Jocelyn en wat

bij hem ophalen tijdens de Zweden reis van 2021; maar

verderop Erik-Jan en Marjolein op.

ja, Corona… Dit jaar dus een nieuwe poging, ware het
niet dat de man dat weekend niet thuis was, vanwege

In Puttgarden kwam ik in de verkeerde rij terecht (sorry),

een bezoek aan het Concorso d’Eleganza Villa d’Este aan

waardoor wij beneden bij de campers en caravans kwamen

het Como meer. Geef hem eens ongelijk. Gelukkig was

te staan. Bij aankomst in het Deense Rødbyhavn, duurde

hij bereid de naafkap op een vooraf afgesproken plek bij

het daardoor wat langer eer we weer op weg waren; we

zijn huis in Saxtorp achter te laten, waar wij hem dus die

hebben die dag onderweg geen andere deelnemers meer

zondagmiddag hebben opgepikt. Daarna snel door naar

gezien. De rit door Denemarken was vooral een transit-

Flädie Mat & Vingård, waar we nog net op tijd waren om

etappe. Via de snelweg van Rødby naar Copenhagen;

Max en Checo de dubbele winst voor Red Bull te zien

gelukkig scheen de zon en al snel naderden wij het voor

pakken op het Circuit de Catalunya.

ons eerste hoogtepunt van de dag: de Oresundbrug. Deze
lange brug tussen Copenhagen en Malmö is bij de meesten

Daarna uitgebreid kennis kunnen maken met de Zweedse

wel bekend dankzij de politieserie “The Bridge”. In de serie

wijnen met namen als Aniara (witte wijn uit 2018 en 2019),

zien we hoofdrolspeelster Saga Norén, inspecteur bij de

Adonis (een rosé uit 2021) en Hugo (een rode uit 2021).

Zweedse politie, regelmatig in haar olijfgroene 911 uit 1977

En met de Zweedse wijnprijzen. Die zijn niet misselijk,

over deze brug rijden. Uiteindelijk waren het deze beelden

mede omdat de wijngaard niet rechtstreeks aan de klant

die ons in 2016 op het idee brachten om zelf op zoek te

mag verkopen. De wijn moet eerst worden verkocht aan

gaan naar een klassieke 911. Die vonden wij destijds bij ene

een staatsbedrijf, Systembolaget. Wil je dan zelf je eigen

Albert Verheijen uit Goirle; hij attendeerde ons ook meteen

wijn verkopen, dan moet je die weer zelf inkopen de

op het bestaan van de klassieke 911 912 Club. Toen eind

staatswinkel. Rare jongens die Zweden… De prijzen voor

2019 de ‘toelatingseisen’ voor de club werden versoepeld,

een glaasje wijn lagen die avond op 120 kronen, een kleine

zijn we meteen lid geworden. Ook hebben we ons meteen

12 euro. Later die week zou ons glaasje wijn nog de 150

aangemeld voor de Zweden reis; maar ja, toen kwam

kronen aantikken. Dronken zijn wij niet geworden die

Corona… We hebben de hele rit over de brug gefilmd

avond, maar het was wel reuze gezellig.

met de GoPro, waarbij Hanny de bijbehorende titelsong
‘Hollow Talk” had opgezet. Voor ons een bijzondere
ervaring waar we al lang naar hadden uitgekeken.
In Zweden ging het met een grote boog om Malmö heen
richting het Noorden. We zouden overnachten op een
wijngoed in Flädie. Maar wij moesten eerst nog even naar
Saxtorp, zo’n 15 minuten noordelijker, om een onderdeel
op te halen voor onze andere oldtimer, een Pininfarina
Spidereuropa. Deze laatste versie van de FIAT 124 Sport
Spider is van 1983 tot 1985 door Pininfarina zelf op de
markt gezet. Met name exemplaren uit het laatste jaar zijn
zeldzaam, omdat de productie in juli van dat jaar werd
beëindigd. Voor deze 85.5 versie werden nog speciale
lichtmetalen velgen ontworpen voorzien van Pininfarina
naafkappen. Heel leuk allemaal, maar als je zo’n naafkap
verliest ben je aan de beurt. Het overkwam ons vorig

Arjen en Hanny Sleeuwenhoek
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Ja en dan is daar alweer de laatst dag. Onze laatste rit gaat naar
Göteborg waar de veerboot naar Kiel op ons wacht. Ook dit vertrek
uit Slussens Pensionat ging niet helemaal zoals we wilden. Nadat
bijna iedereen was vertrokken en wij als voorlaatste onderweg

Bijzondere musea, een natuurreservaat en andere
bezienswaardigheden

waren, werden we gebeld waar we zaten en of we terug wilden
rijden want de auto van Niels en Donna weigerde te starten.

Op de tweede dag van de trip werden we wakker van het

Daarna hebben we met een klein groepje nog een

Wij terug naar het huis van Niels en Donna gereden zodat Niels

gespartel en geplons van een 10-tal personen die het meer

(behoorlijke) wandeling gemaakt langs het Lake bij

nog op tijd kon zijn voor z’n afspraak met een deel van de heren

bij het hotel zijn ingesprongen voor een ’dipje’ in water van

Naturum Tåkern, een natuurreservaat vol vogels. We

deelnemers om iets van zijn werk te laten zien. In de tussentijd

12 graden Celsius … het is Fons tóch gelukt!

liepen over stijgers en bruggetjes – het was behoorlijk
zompig –, begeleid door de sonore roep van de Roerdomp

ging een deel van de dames met het pontje naar Stenpiren om de
binnenstad te bezoeken. Om even na vijven moesten we de rij in

Na een uitstekend ontbijt reden we naar Husqvarna,

(een soort toeter van de sinterklaasboot) en er is een

voor de veerboot wat bijna verkeerd afliep voor Maarten en Jocelyn

bij Jönköping aan de zuidkant van het 2e grote meer in

bijzonder (helemaal van riet gemaakt) museum bij. Dit was

want hun tas stond nog ergens in de stad. Gelukkig wisten ze waar

Zweden – lake Vättern. Hier bezochten we het Husqvarna

weer eens wat anders dan de miljoenen bomen die we de

precies en was er tijd genoeg om alsnog aan boord te gaan.

museum – Dit staat in Zweden bekend als één van de

laatste 2 dagen gezien hadden.

mooiste musea. Wat een leuk museum met heel veel
huishoudelijke apparaten die ze laatste 150 jaar gemaakt

Wij zijn nog even door het stadje Vadstena gereden, maar

hebben. En dan te bedenken dat ze in 1689 ooit waren

door tijdgebrek niet meer uit de auto geweest, maar zeker

begonnen als wapen fabriek – geweren en pistolen.

een stadje om te bezoeken waard met kleine straatjes

Tegenwoordig is Husqvarna bekend om zijn naaimachines,

en veel musea. Daarna doorgereden naar ons hotel in

grasmaaiers, kettingzagen en crossmotoren, maar

Motala, wat tegelijkertijd een ‘nostalgie’ museum is – met

ze hebben in het verleden van alles gemaakt – van

veel oude auto’s. Het lopen van en naar je slaapkamer was

wasmachines, broodroosters tot auto’s en fietsen.

door het museum - toch wel uniek. Dit plaatsje ligt ook
nog aan het Lake Vättern maar dan bijna noordelijk. En

Na dit bezoekje een Fika bij de oude fabriekshuisjes naast

ook hier hebben we weer heerlijk gegeten en nageborreld!

de fabriek. Fika is een favoriet Zweeds gebruik voor Kaffee
mit Kuchen oftewel een bakkie doen. Hierna volgden we
Op de Stena line nog gezellig gezeten en goed gegeten en

Niels en Donna, onze

aansluitend naar de hut. Een aantal deelnemers zal die nacht vol

Zweedse leden van de

herrie en klappen niet lekker geslapen hebben denk ik zo. Eenmaal

Club die deze fantastische

aangekomen in Kiel afscheid genomen van elkaar en konden we

reis uitgezet hadden en

terugkijken op een fantastische week in Zweden.

reden we naar 85 jarige
‘Larse from Sweden’ met

De deelnemers zijn veel dank verschuldigd aan de organisatoren

zijn garage, waar hij al

Niels, Donna en Rob die als dank tijdens het laatste verblijf werden

meer dan 50 jaar aan

een landweg stond Ludo met pech. De technische

verblijd met flessen champagne. Ook wij danken iedereen voor de

auto’s sleutelt.

mannen Han en Rob waren al ter plaatse en de

hulp en het medeleven voor Tineke.

andere techneuten Cees en Rene arriveerden al

We hebben ondanks dat we met

Het waren deze dinsdag

snel met de EHBP koffer. Ook nu was de bobine

de BMW hebben moeten

veel kleine stukjes rijden

het probleem maar gelukkig was er nog een

rijden, een fantastische

– dus veel de auto in en

reserve exemplaar beschikbaar. Ook deze dag werd

week gehad.

uit en een kwartiertje

afgesloten met een gezellig diner en samenzijn en
een goede nachtrust.
De volgende dag werd de reis vervolgd richting

nadat we Larse
Hartelijke groet,

uitzwaaiden reden we

Jan en Tineke

het toeristische plaatsje

Broekhuizen

Gränna binnen – ook
aan Lake Vättern – waar

Slussens Pensionat in Henan. Onderweg konden we

we geluncht hebben. Dit

op advies van Niels en Donna weer diverse plaatsen
bezoeken. Bij aankomst op de eindbestemming met

Fotocredits:

plaatsje staat bekend om

slaapplaatsen op diverse locaties, wachtte ons een

Arjen Sleeuwenhoek,

zijn zuurstokken – overal

mooie plek aan het meer om een borrel te drinken en

Ludo Onnink, Marjolein

te koop en te eten!

heerlijk te eten met elkaar.

Huiberts en Willem ter Schure.

Ludo Onnink
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resultaten van Elford dat jaar: hij won de Monte Carlo Rally in

Net zoals hij nooit stopte met roken, stond Elford

januari, de 24 uur van Daytona in februari en zowel de Targa Florio

zijn hele leven vierkant achter de kwaliteiten van de

als de 1.000 kilometer lange race op de Nürburgring in mei. Dankzij

Porsche 911: “Het is de enige auto die geschikt is

zijn fotografisch geheugen kon Elford tot het eind toe levendig

om in alle mogelijke omstandigheden te gebruiken.

verslag doen van al zijn successen.

Sneeuw, ijs, asfalt, bergop, bergaf, snel of langzaam –
de 911 kan alles.” Ondanks dat hij zijn hele leven een

10 JUNI 1935 – 13 MAART 2022

Stuttgart – Bij Porsche is men in diepe rouw na het overlijden van Victor
Henry “Quick Vic” Elford en betuigt men respect aan een van de meest
succesvolle en veelzijdige fabriekscoureurs ooit om de in Stuttgart
gevestigde sportwagenfabrikant te vertegenwoordigen. Elford overleed
op 13 maart 2022 op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Florida.

Hij vergat nooit zijn meest opwindende momenten tijdens de Monte

bescheiden man was, wist Elford waartoe hij in staat

Carlo Rally. Hij reed een 911 S voor zijn eerste deelname aan het

was. Hij zei ooit: “Zou een Porsche 911 de Rally van

evenement in 1967 wat Porsche een klasse overwinning en een derde

Monte Carlo kunnen winnen zonder mij? Ja, maar

plaats in het algemeen klassement opleverde. In januari 1968 zat hij

niet in 1968. Ik denk niet dat iemand anders in een

aan het stuur van een Porsche 911 T met een vermogen van 170 pk en

911 had kunnen rijden zoals ik destijds deed.”

een gewicht van minder dan 1.000 kg. Hij koos ervoor om zijn rally
naar Monaco in Warschau te starten. De Fransman Gérard Larrousse
rolde in een Renault Alpine weliswaar als eerste de oprit voor het
Casino in Monte Carlo op, maar door zijn 14 seconden voorsprong

ZIJN FAVORIETE RACE:
DE TARGA FLORIO

Elford was ook in andere typen Porsches uitzonderlijk

op Elford en bijrijder David Stone bij de start, resulteerde dat

snel. Slechts een maand na Monte Carlo won hij in

uiteindelijk in de tweede plaats voor Larrousse in het eindklassement.

februari 1968 de 24 Uren van Daytona in een Porsche

De strijd tussen de twee coureurs is legendarisch. “Voordat we

907 LH (‘Long Tail’).

de Col de la Couillole bereikten, zei mijn bijrijder: Rustig aan Vic,
gisteravond hebben we de wegen gecontroleerd op ijs en sneeuw. Er is
waarschijnlijk minder sneeuw op de weg, maar we weten zeker dat het
niet meer zal zijn. Dus geloof me; vertrouw op onze aantekeningen. Je
weet dat je de snelste bent in de bergen, dus rijd gewoon.”

Foto: Vic Elford – Porsche 907 LH – Daytona 24 hours 1968

Elford en Porsche hadden begin mei van datzelfde
jaar nog een reden om feest te vieren: de Brit boekte
een ongelooflijke overwinning op de Targa Florio in

Foto: Vic Elford
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de Porsche 907 KH (‘Short Tail’).

Foto: David Stone en Vic Elford – Start Monte Carlo Rally – 1968

e intelligente Engelsman domineerde vooral eind jaren zestig

met een Porsche 911 en een jaar later won hij de rally

de rally- en circuitraces over de hele wereld. “Het nieuws van

Stuttgart-Lyon-Charbonnières . In 1967 won hij ook

Elford ontspande zich en deed precies dat – hoewel de

zijn overlijden betekent een zeer droevig verlies voor ons. Onze

het eerste rallycross-evenement in de geschiedenis op

veronderstelling over de sneeuw niet helemaal correct was:

gedachten zijn bij zijn familie” zegt Michael Steiner, lid van de Raad

het Lydden Hill Race Circuit in Kent met een Porsche

sommige toeschouwers hadden het asfalt met sneeuw bedekt –

van Bestuur, Onderzoek en Ontwikkeling. “We danken Vic Elford

911 R, geleverd door de Britse importeur AFN. Hij

maar het was Larrousse die erop slipte, niet het Porscheteam.

voor zijn passie en buitengewone toewijding. Hij was een van de

was enorm getalenteerd en in datzelfde jaar werd hij

Elford: “Toen we hersteld waren van deze speciale test, vroeg ik aan

meest veelzijdige en succesvolle coureurs die voor en met Porsche

ook Europees Rallykampioen, met als resultaat dat

David: ‘Hoeveel bochten had ik sneller kunnen nemen?’ ‘Twee,’ zei

heeft gestreden.”

Porsche hem prompt een contract als fabrieksrijder

hij. Ik dacht dat het er drie zouden zijn.’ Elford vervolgde: “Ik koos

“De Targa Florio was altijd mijn favoriete race”, zei

aanbood.

voor racebanden. Met blind vertrouwen in David ging ik vol gas over

Elford bij vele gelegenheden. Tussen 1967 en 1972

een ijzig stuk, 200 km/u rijdend in de vijfde versnelling. Destijds

deed hij zes keer op rij mee. Hoewel hij alleen in

Vic Elford werd geboren op 10 juni 1935 in Peckham, Londen. Na
het behalen van een technische kwalificatie maakte hij voor het
eerst kennis met racen tijdens het World Sportscar Championship
in 1964. In 1966 behaalde Elford de derde plaats in de Tour de Corse

KOOSNAAM ‘QUICK VIC’

Foto: Vic Elford – Porsche 907 KH – Targa Florio 1968

rookte ik als een schoorsteen, maar na die rit had ik twee of drie

1968 won, reed hij in alle daaropvolgende races de

In 1968 begonnen fans hem liefkozend ‘Quick Vic’

pogingen nodig om een sigaret op te steken – die 26 kilometer

snelste ronde. Elford sprak altijd lovend over de

te noemen, als reactie op de ongelooflijke en unieke

hebben me volledig weggevaagd.”

behulpzame Siciliaanse mensen die essentieel waren
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SUCCESSEN TIJDENS DE
1.000 KILOMETER RACE OP
DE NÜRBURGRING

“We leenden een 917/30 van de fabriek voor de Interserie race in

Elford zat slechts twee weken na zijn Targa-triomf

gereden, dus ik moest bewijzen in tests in Weissach dat ik in zo’n

je voor hoe dit eruit zag: een Britse man in een Duitse auto die in

weer achter het stuur, dit keer in een Porsche 908 KH

auto kon rijden. Ik brak daar zelfs het ronderecord en won ook de

Italië wint.” Het publiek was niet onder de indruk van dit scenario

naast Jo Siffert in de 1000 kilometer lange race op de

race. Ik hield gewoon van die auto.’ In 1971 behaalde hij tijdens de

toen Elford een paar bochten later weer moest stoppen: “Ik verloor

Nürburgring, waar ze de concurrentie overklasten.

race met een 917 op Sebring de eerste plaats en in 2014 werd hij

nog een wiel. Nogmaals, de mensen pakten de auto op, maar ik

Hij herhaalde deze overwinning in het Eifelgebergte

opgenomen in de Sebring Hall of Fame.

had geen ander reservewiel, dus een fan schroefde het wiel van zijn

in 1970 en opnieuw in 1971. Elford is altijd een echte

eigen auto en gaf hem aan mij.” ‘Quick Vic’ was altijd bijzonder

heer gebleven, zoals aangetoond in Bastia in november

trots op een poster aan de muur van zijn huis in Florida, met

1968. Kort voor de start van de Tour de Corse nam

een afbeelding van hem met de woorden ‘Classifica Assoluta’ en

Porsches hoofd van racewagenontwikkeling Peter

daaronder ‘1. Elford Maglioli 907’. Het Porsche-logo wordt slechts

Falk zijn beste fabriekschauffeur aan de kant voor

door Steve McQueen om de hoge snelheid scènes van zijn film ‘Le

aan één kant van de foto getoond, wat ongebruikelijk is. Porsche

een praatje. “We hebben een Franse coureur nodig

Mans’ uit 1970 te filmen. Tussen de bedrijven door had Elford ook

een gevarieerde geografie, topografie, klimaat en

vierde de coureur, niet het merk, op deze overwinningsposter.

voor rally’s als deze. Met wie zou je gaan?” Elford

nog een Formule-1 carrière. In de periode 1968 tot 1971 reedt hij

weersomstandigheden voor elk type rally”, zei hij

dacht erover na. Hij had graag zijn goede vriend

13 Formule-1 races maar nam hij met hetzelfde gemak deel aan

ooit enthousiast. “Er is ook zo’n gastvrije cultuur

Jean-Francois Piot aanbevolen, maar hij kende een

de CanAm- en Trans-Am-series, zat achter het stuur bij offroad

in Savoye, de Alpen, de Pyreneeën – en de hele

nog betere coureur: “Neem Gérard Larrousse.” Falk

evenementen in Afrika en trotseerde hij de supersnelle Nascar

‘Camaraderie Française’, die nergens anders ter

volgde het advies van Elford op en Porsche heeft nooit

ovalen. Hij genoot in zijn 12 jarige race-carrière enorm veel succes

wereld te vinden is.”

spijt gehad van de beslissing: alleen al in 1969 won

bij rally’s en circuitraces. In 1972 werd hij door de Franse president

Larrousse de Tour de Corse, de Rallye Neige & Glace

benoemd tot Chevalier of the National Order of Merit, omdat hij

Vic Elford laat zijn Franse vrouw Anita en een enorme

en de Tour de France Automobile met zeven etappes in

halverwege de race op Le Mans stopte om een coureur uit zijn

schare fans achter. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG neemt

een Porsche 911 R.

brandende auto te redden.

afscheid van een van de meest sympathieke en

Zijn hele leven was Elford niet alleen enthousiast

NA DE RACERIJ

bij het behalen van een van zijn grootste triomfen. Elford herinnert
zich: “Kort nadat de race was begonnen, verloor ik een wiel tussen
Cefalù en Cerda. De toeschouwers sprongen van de muur, tilden
mijn lichtgewicht auto op en ik kon het reservewiel omdoen. Stel

over de 911; hij was ook een grote fan van de Porsche

Het jaar 1973 was de laatste keer dat Elford in een 917 reed:
Hockenheim. Ik had voor die tijd nog nooit in een turbo-racewagen

OVERZICHT VAN DE RACE CARRIÈRE
VAN VIC ELFORD

Omdat Elford zo betrouwbaar en snel was, werd hij ingehuurd

Gérard Larrousse en Vic Elford – 911 SC/RS –
Tour de Corse 2017

succesvolle coureurs aller tijden.

Elford stopte in 1974 met professioneel racen en sloeg in 1975 een

Hoogtepunten van de racecarrière van Vic Elford

917, ook al was die auto niet altijd even gemakkelijk

nieuwe weg in door samen te werken met het racewagenproject

1967: Europees rallykampioen in een Porsche 911 S

te hanteren. Hij reed van 1969 tot 1971 met zes

Inaltera voordat hij leiding ging geven aan het ATS F1-team. Nadat

1967: E
 erste race op Le Mans, eerste in zijn klasse en

verschillende 917-modellen in 16 races, waaronder op

hij in 1984 naar de VS was verhuisd, leidde hij de Porsche Owners

Le Mans. Maar zelfs met zes verschillende modellen

Driving School en de Porsche Driving Experience. Hij schreef zijn

wist hij daar nooit een overwinning te behalen. Hij

ervaringen op in twee boeken, ‘The Porsche High-Performance

miste de overwinning nipt in 1971 toen hij samen met

Driving Handbook’ en ‘Reflections on a Golden Era in Motorsports’.

Gérard Larrousse na 21 uur de Porsche 917 LH aan de

Ook in zijn latere jaren kroop Elford graag weer achter het stuur,

kant moest zetten vanwege versnellingsbakproblemen.

zoals toen hij in 2017 in een 911 reed tijdens de Tour de Corse

1968: Winnaar van de Monte Carlo Rally in een Porsche 911 T

“Die 917 was absoluut een vervelend beest omdat

Historique of in 2018 toen hij en andere Porsche-legendes zoals

1968: Winnaar van de Targa Florio in een Porsche 907 KH

de motor zo zwaar was”, herinnert Elford zich. “De

Herbert Linge, Gérard Larrousse en Jean-Pierre Nicolas optraden

1968: W
 innaar van de 24 uur van Daytona in een Porsche

versnellingsbak was achter de motor gemonteerd

tijdens de Monte Carlo Rally.

en tijdens de race werd het schakelen steeds

zevende overall in een Porsche 906K Carrera 6
1967: W
 innaar van het eerste rallycross-evenement in de
geschiedenis in een Porsche 911 R
1968: W
 innaar van de 1.000 kilometer lange race op de
Nürburgring in een Porsche 908

907 KH
1968 -1971: Dertien starts in de Formule 1

problematischer. Bij het nemen van de Mulsanne

Gedurende zijn hele leven hield de slimme altijd breed

bocht moesten we de nederlaag erkennen omdat

glimlachende coureur ook van de Fransen en hun manier van leven.

versnellingsbak definitief kapot was.”

“Frankrijk is waarschijnlijk het enige land – naast de VS – met

1969: W
 innaar van de Nürburgring 1.000 kilometer race in
een Porsche 908
1970: W
 innaar van de Nürburgring 1.000 kilometer race in
een Porsche 908

Bronvermelding: Porsche Newsroom
© 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Nabewerking artikel:
Marc Bezem, redacteur – wenmaster
Poster: overwinning Targa Florio 1968
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CARS & COFFEE
BIJ PORSCHE
CENTRUM
ROTTERDAM
Op zaterdag 4 juni was de club van harte
welkom in het nieuwe pand van Porsche
Centrum Rotterdam in de Spaanse
Polder langs de A20. Voorheen was hier
Mercedes Dealer J. van Dijk en Dochters
gevestigd, maar het pand heeft een
ware metamorfose ondergaan.
Na ontvangst met koffie of thee met een gebakje voorzien van ons
Porsche club logo (!) werden de aanwezige leden welkom geheten en
rondgeleid door het pand.
Enkele kenmerken:
• Het hele gebouw heeft een oppervlakte van 17.500 vierkante meter.
•	Het hele gebouw heet CarPort Rotterdam, waarin gevestigd
Porsche Centrum Rotterdam, Bentley Rotterdam en Lamborghini
Rotterdam.
•	De nieuwe showroom van Porsche is in de Destination stijl van
Porsche.
•	CarPort is een ware Destination voor je Porsche, inclusief
showroom voor nieuw en Porsche Approved occasions, werkplaats,
schade-afdeling en Cosmetic.
• Porsche Centrum Rotterdam is Classic Partner.
• De werkplaats heeft de beschikking over 23 bruggen.
Na afloop was er nog een drankje en kreeg de gastvrouw van
Porsche Centrum Rotterdam een club aandenken uitgereikt. Voor de
aanwezige clubleden was er een luxe verpakking koffiebonen, hoe
toepasselijk op deze Cars & Coffee!
Met dank aan de medewerkers van Porsche Centrum Rotterdam voor
de gastvrije ontvangst en goede zorgen en uiteraard aan onze secretaris
tevens organisator van dit evenement Vincent van den Berg. Klasse!
Marc Bezem
redacteur - webmaster

CARS & COFFEE BIJ PORSCHE CENTRUM ROTTERDAM
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assistentievoertuigen voor nodig. De T3 Synchro leek het uitgelezen
voertuig, maar deze bus kende wat Porsche betreft een nadeel:

LEUSDEN, 31 MEI 2022

Porsche Nederland feliciteert Volkswagen Bedrijfswagens met de 75ste
verjaardag van de Volkswagen-bus. Dit jaar is het precies driekwart
eeuw geleden dat Ben Pon Sr. de contouren schetste van wat later
de Volkswagen-bus werd. Wat ooit startte met de iconische T1, is 75
jaar en zes generaties later uitgegroeid tot een zeer succesvolle reeks
Bulli’s waarvan er wereldwijd zo’n 13 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Daaronder een stuk of elf exemplaren van de B32, über-Transporters die
door Porsche zijn gebouwd.

V

anbuiten is de B32 een doodgewone Volkswagen T3
Transporter waarvan er tussen 1979 en 1992 miljoenen van

de band liepen; slechts de Fuchs velgen zijn opvallend anders.
Onderhuids is het een heel ander verhaal. Als je de Bulli start
en de motor stationair laat draaien, is de heerlijke sound van de
luchtgekoelde zescilinder boxermotor te horen die mensen over
de hele wereld in vervoering brengt. Het is een 911, constateren je
hersenen. Maar dan een die in de weinig sexy verpakking – sorry,
Volkswagen - van een VW-bus is gelepeld.
Porsche gooide (ook) begin jaren tachtig hoge ogen bij
rally’s en races. Uiteraard had de sportwagenfabrikant daar

De cijferaars in Zuffenhausen vermoedden dat een

zijn snelheid. Voor de fameuze rally Parijs-Dakar waar Porsche

luxueuze zescilinder bus met een meer dan pittige

aan wilde meedoen besloot ontwikkelingschef Helmut Bott een

prijs en een gemiddeld verbruik van 1:4 maar moeilijk

servicewagen te ontwikkelen die betrouwbaar was zoals elke

was te verkopen. Porsche besloot daarom om het

Volkswagen Transporter én goed kon meekomen. Het project B32

hele project te annuleren. Hoeveel exemplaren

was geboren.

er daadwerkelijk zijn gebouwd, kan zelfs in het

POWER

PORSCHE FELICITEERT
VOLKSWAGEN MET
JARIGE BUS

RIJDEND STATEMENT

Porsche-archief niet worden herleid. Semi-officieel
wordt gesproken van negen ‘serie-auto’s’ en de

De servicewagens die de 911 SC’s in 1984 en de 959’s vanaf 1985

twee gememoreerde prototypes, waarvan er een in

zouden volgen, moesten een duidelijker Porsche signatuur krijgen

handen is van een Nederlandse verzamelaar. Het

inclusief de power die onlosmakelijk bij een Porsche hoort. In

buitenechtelijke kind van Volkswagen en Porsche is

de herfst van 1981 bouwde Porsche in Zuffenhausen een eerste

daarmee hoe dan ook een van de meest exclusieve

prototype met de motor van de 3,0-liter 911 SC met 204 pk. Binnen

straatauto’s die Porsche ooit bouwde.

twee jaar had de bus al 58.000 probleemloze kilometers afgelegd,
waaronder drie zware begeleidingstrips naar Algerije. Daarna volgde

Een verzameling van de 75 mooiste Volkswagen-

nog een tweede prototype, die nu was voorzien van de 3,2-liter

bussen van Nederland reed op 1 juni de Bus tot

911 Carrera motor met 231 pk en 285 Nm. Die moest volgens de

Buzz Tour. Die dag wordt ook de Mooiste Bus van

fabrieksopgave in acht seconden naar 100 km/h accelereren (911:

Nederland gekozen. Uiteraard is de Porsche B32 van

5,7 sec); z’n top lag op 208 km/h (911: 242 km/h). Het vermogen

de partij; het zal waarschijnlijk niet de allermooiste

werd op de achterwielen overgebracht via een 915 versnellingsbak

bus zijn die meerijdt, maar zeker een van de coolste

en de remmen stamden van de 944 S. Aan de buitenkant werden

uit de jaren tachtig. Het is een rijdend statement: een

extra luchtroosters geplaatst om het luchtgekoelde blok beter te

auto die de sterke band tussen de iconische merken

laten ademen.

Volkswagen en Porsche symboliseert.

Ook de tweede B32 had een relatief zwaar leven als servicewagen,

Bronvermelding: © 2022 Porsche Nederland.

maar alle mishandelingen doorstond de auto fluitend. Naar verluidt
leende Ferry Porsche een van de bussen voor een ritje. Hij was
dermate enthousiast, dat hij er voor zichzelf onmiddellijk een
bestelde. Maar ook klanten kregen lucht van de über-Transporter.
Porsche startte eind 1983 met de bouw van een aantal auto’s.
De busjes met een officieel Porsche-chassisnummer kostten
in Duitsland maar liefst 177.000 DM; een 911 stond bij onze
oosterburen in 1984 voor 66.950 DM in de prijslijst…
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3e jaargang
Nr 1

CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

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

D

eze keer een terugblik op jaargang 3 nummer 1 van het “Negen

de – letterlijk – gevoelige aard van de materie is het

11 en 12 Nieuws”, verschenen in maart 1996.

artikel voor publicatie eerst door een aantal (zeer)

CLUBHISTORIE NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

•	De Vogezen Classic Toerrally van 27 t/m 30 april georganiseerd
door de Nederlandse Recreatie Stichting. Deze in 1980 opgerichte

zich opgegeven voor het Limburg weekend en de

stichting is nog steeds actief op het gebied van toeristische

Vogezen Rally.

toertochten, kijk maar op https://www.autorecreatie.nl/.
•	Het Limburg weekend op 10, 11 en 12 mei met een stadswandeling

wordt kort stilgestaan bij de 10e verjaardag

rit van 90 km door de Ardennen. Het beschikbare hotel op

van de Porsche 959 die in november 1995 werd

het “Dousberg Parc” is volgeboekt, maar er zijn nog genoeg

geïntroduceerd en van 1986 tot 1989 in een oplage

kampeerplekken beschikbaar!

van 292 exemplaren werd uitgeleverd. Deze
inmiddels legendarische maar toen vooral zeer
vooruitstrevende auto die onder leiding van Professor
Helmut Bott tot stand kwam, werden destijds voor
420.000 Duitse marken aan de man gebracht.
Desalniettemin legde Porsche op elk exemplaar
geld toe, wat eind 1987 mede aanleiding was voor
het gedwongen aftreden van de toenmalige CEO
Peter W. Schutz én uiteindelijk ook leidde tot de
vervroegde pensionering van de briljante Helmut
Bott. Naderhand werden in 1992 en 1993 nog eens
8 exemplaren uit reserve onderdelen geassembleerd
en verkocht voor 747.500 Duitse marken. Wellicht

•	De Porsche circuit dag op vrijdag 17 mei op Zolder (België) waar

Inmiddels wordt voor deze auto’s grif een zes cijferige

auto het circuit op kan. Naast de Porsche 914 en 924 clubs zijn

bedrag neergelegd. De eigenaar kan de eenmaal

ook twee Duitse Porsche clubs aanwezig.

aangeschafte auto – die anno 2022 zo’n 35 jaar oud

•	De rit op Goeree-Overflakkee op 16 juni die samen met de

in 4.000 manuur voor een slordige $ 950.000,-

wordt georganiseerd. Vertrekpunt is Restaurant “De Lely” in

compleet laten herbouwen en moderniseren tot een

Oude Tonge (wat anno 2022 nog steeds bestaat). De uitgezette rit

Porsche 959 SC (Sport Canepa). Daarmee staat de

is ca. 40 km met onderweg een zelf te organiseren picknick.

auto weer waar hij thuis hoort: bovenaan de Porsche

•	De Zolder Oldtimerdagen op 3 en 4 augustus ism. de Porsche

ladder. Kijk op https://www.roadandtrack.com/car-

Classic Club België met een gezamenlijk defilé over het circuit.

slot doet Gijs een oproep aan de leden voor kopij,

•	Het 2e Internationale Porsche Classic treffen in ’t Zwitserse

zijn inmiddels 30 jaar oude Porsche dankzij de goede zorgen van

aangezien de voorraad artikelen en beeldmateriaal

Verbier van 27 t/m 29 september voor Porsches 356, 912, 914 en

Eric Hendriks weer in tiptop conditie is. Inmiddels is het ledental

allengs slinkt. Helemaal onderaan de pagina is een

911 tot 1973. Er worden diverse ritten gereden, overnacht wordt in

gestegen tot boven de 150. De clubleden worden dan ook dringend

zet-/drukfoutje – “Kopij voor het eerstvolgende

een 3- of 4-sterren hotel. Alle lunches en diners zijn inbegrepen,

verzocht zich op te geven voor deelname aan evenementen, omdat

clubmagazine moet binnen zijn voor 1 november

onaangemeld komen opdagen zo maar tot teleurstelling zou kunnen

1995” – in het clubblad op wel heel originele wijze

Verder een keur aan in 1996 geplande binnen- en buitenlandse

leiden. Nieuwe leden worden uitgenodigd om aan evenementen deel

gecorrigeerd: er is met de hand een (nu) ouderwets

evenementen, waaronder de Historic Tulpenrally van 16 t/m 20

te nemen om zodoende kennis te maken met de club en haar andere

datumstempeltje naast gezet:

april.

JUNI 1996”!

september en de circuit dag op Zolder in België.
Vanuit zijn redacteursrol verwijst Gijs in van de redactie naar

is – bij de Californische Bruce Canepa en z’n team

autoclub Carwei van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

In zijn stukje van de voorzitter meldt Gijs van Wagensveld dat

“-1

dat dat bij benadering de kostprijs van de auto was.

men onder professionele begeleiding/ instructeurs met de eigen

•	De rit samen met de Porsche 356 club op 8 september.

jaar, het Limburg weekend, een tocht naar en door Zwitserland in

In een artikel genaamd “Een bijzondere jarige”

door Maastricht, een candlelight cruise op de Maas en een

technische clubleden op zin merites beoordeeld. Tot

leden. Tot slot geeft Gijs een inkijkje in een aantal evenementen dit

worden genuttigd. Verschillende aanwezigen hadden

culture/a35240373/porsche-canepa-supercars/).

de kosten bedragen Hfl. 525,- tot Hfl. 625,- per persoon.

In een kort verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari
In de evenementenagenda staan voor het 1996

1996 in Herberg “De Prins” in Berlicum tekent Hermie van Laar

seizoen achtereenvolgens op de rol:

op dat de meeste aanwezigen de klassieke Porsche thuis hebben

In een korte annonce Wist u … schrijft Henk

•	De voorjaarsrit op 2e Paasdag die start in

gelaten, in de winterstalling of voor groot onderhoud in de aanloop

Weijs dat de klassiekers vanaf 1 januari 1996

de in het clubblad opgenomen artikelen van de FEHAC en Henk

Restaurant “De Waalbrug” in Waardenburg. Er is

naar het nieuwe seizoen. Voorzitter had videobanden bij zich

niet langer automatisch vrijgesteld worden van

Weijs over de hindernissen en valkuilen bij het verzekeren van een

een rit uitgezet met het “bolletje-pijltje” systeem.

over de Porsche 911 die grif van de hand gingen. Ook schaften

houderschapsbelasting bij het bereiken van de

(klassieke) Porsche. Verder haalt hij het zeer leerzame artikel over

Starttijd om 10:00 uur, lunch om 12:30 en afsluiting

verschillende leden een clubtrui aan. Het weer was prachtig en de

leeftijd van 25 jaar. Daartoe moet de eigenaar 6

de (nokkenas) kettingspanners van Johan Hinrichs aan. Gelet op

om 15:00 uur.

Champagne vloeide rijkelijk en kon zelfs buiten in het zonnetje

weken voordat het drie maanden tijdvak aanvangt,
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zelf een verzoek indienen bij het CBM. Voorts dat

niet gebaseerd op artikel 275 van het WvK (maar op artikel 274)

het centrale smeersysteem van de motor bediende hydraulische

Blijkens de rubriek nieuwe leden bedraagt de

er verzekeraars zijn die een Porsche 911 niet langer

en de verzekeraar wilde op grond daarvan niet verder gaan dan

spanners, behoorde dit probleem definitief tot het verleden.

aanwas aan nieuwe leden over het eerste kwartaal

willen verzekeren of tegen een verhoogd tarief tot wel

Hfl. 30.000,-. Na heel veel getouwtrek met de verzekering én

Deze hydraulische spanners kunnen teruggebouwd op de vroegere

van 1996 maar liefst 19 leden en 3 begunstigers.

50%?

de tussenpersoon – die bij het aanbieden van de verzekering

modellen, iets waar menigeen klassieke 911 eigenaar inmiddels

Onder de nieuwe leden onze oud-voorzitter en

twijfelachtig had geadviseerd – werd het schadebedrag gemiddeld,

gebruik van heeft gemaakt.

erelid Erik-Jan Huiberts. De overige 21 personen zijn

In Clublid aan het woord doet dezelfde Henk

waar Henk mee kon leven. Hij investeerde het geldbedrag in een

Het artikel van Johan begint met de meest voorkomende

inmiddels – juni 2022 – geen lid meer van onze club.

Weijs verslag van de taxatie van zijn beige Porsche

groene Porsche 911T uit 1971. De beige 912 werd door een liefhebber

aanleidingen voor vervanging: een (beginnend!) ratelend geluid

912 bij Walther de Munnik in Drunen, om bij

opgekocht en zou worden gerepareerd. Zijn advies aan de leden en

uit de distributie bij zo’n 1.500 rpm of bijvoorbeeld een hoge

onverhoopte calamiteiten geen discussie met de

lezers was klip en klaar: verzekeren conform artikel 275 WvK én de

kilometerstand. Dat eerste noopt tot onmiddellijke actie, want kan

verzekering te krijgen over de waarde van de auto

auto periodiek laten taxeren door een erkende deskundige taxateur.

heel snel tot ernstige motorschade leiden. De tweede aanleiding

en de deskundigheid van de taxateur in kwestie.

was bij Johans Porsche 911 uit 1976 met een kilometerstand van
Het bestuur wijst de leden erop dat met het clubblad een club

206.000 km het geval. Nog geen probleem, maar vervanging uit

raamsticker is meegestuurd, die bij de coupe modellen links onder

voorzorg. Vervolgens zet Johan de mogelijke opties voor vervanging

op de achterruit moet worden gekleefd en bij de Targa modellen

cq. revisie van de spanners uiteen:

links “net om de hoek” van de immers gebogen achterruit.

1. Vervangen door de hiervoor genoemde hydraulische spanners.

Voorts bijgevoegd is een actuele ledenlijst met het verzoek

2. Vervangen door nieuwe originele Porsche spanners.

deze te controleren op juistheid. Onverhoopte fouten, waarvoor

3. Revisie van de bestaande spanners.

excuses (!) kunnen per telefoon of telefax (jaja…) aan de voorzitter

Na het inwinnen van informatie uit allerhande literatuur en bij

worden doorgegeven. Tot slot de mededeling dat er marineblauwe

diverse Porsche specialisten, komt Johan uit bij optie 1. Hij betaalde

clubtruien met geborduurd clublogo te verkrijgen zijn. Prijs

bij Porsche centrum Münster (D) Hfl. 800,- voor de complete set

In een uit de Volkskrant overgenomen artikel

Hfl. 87,50, kindertruien kosten Hfl. 37,50 tot Hfl. 47,50 naar ik

inclusief montage instructies. Een setje originele spanners had

Klassiekers: niets voor de manager worden de

aanneem afhankelijk van de maat.

overigens Hfl. 600,- moeten kosten. Revisie van de oude spanners

voor- en nadelen van het zakelijk rijden van een

Tot Henks verbazing met de 912 getaxeerd op Hfl.

In een apart stukje wordt nog maar weer ‘ns gevraagd om de

werd door Münster “sterk afgeraden”.

klassieke of youngtimer op een rijtje gezet. In 1996

35.000,- wat aanleiding vormde tot het voornemen

jaarlijkse contributie tijdig over te maken. Helaas zijn er steevast

Voor de montage verwijst Johan naar beschikbare literatuur maar

bedroeg de bijtelling bij de inkomstenbelasting 20%

om de verzekeringspapieren er ‘ns op na te slaan

leden die hier een of meer aanmaningen voor nodig hebben, terwijl

hij vult dit aan met een lijst praktische tips en tops. Na modificatie

van de nieuwwaarde. Voor een middenklasse auto

of de auto wel verzekerd conform artikel 275 van

de acceptgiro tijdig is verstrekt. Leden die nog niet hebben betaald,

blijkt de motor van de 911 een stukje rustiger te lopen met minder

van fl. 40.000,- bedroeg de bijtelling fl. 8.000,-. Op

het toenmalige Wetboek van Koophandel (WvK).

troffen bij dit clubblad geen lidmaatschapskaartje aan. Er is tot 10

geruis uit de distributie. Operatie geslaagd!

het moment van schrijven zijn er volgens het blad

Door omstandigheden werd dat voornemen op de

dagen na verschijnen van dit clubblad gelegenheid om te betalen.

lange baan geschoven en raakte Henk op een mooie

Daarna volgt onverbiddelijk afvoeren als lid. Dat u het maar weet…

november middag tijdens de slotrit van het seizoen

Zakenauto in Nederland zo’n 1.000 mensen die een
In een in het huidige tijdsgewricht (juni 2022) wel zeer actueel

klassieke auto leasen. Dat zijn vooral de Citroën DS,

staatje zijn de gemiddelde literprijzen loodvrije benzine (RON

de Jaguar MKII en de Porsche. Deze auto’s zijn goed

met de 912 buiten zijn schuld betrokken bij een

In een uitgebreid artikel van maar liefst 5 pagina’s gaat Johan

95) in 1994 in verschillende landen op een rijtje gezet inclusief het

verkrijgbaar en relatief makkelijk te onderhouden.

ongeval. Om een lang verhaal kort te maken: de

Hinrichs in op het (zelf) vervangen of reviseren van de

aandeel aan accijnzen daarin. Nederland staat net niet aan kop

auto belandde tegen een boom en werd total-loss

nokkenaskettingspanners van de Porsche 911. Deze spanners

en moet alleen Noorwegen laten voorgaan. De prijs in de VS was

In het artikel komt naar voren dat men vooral een

verklaard en er ontstond gedoe met de verzekeraar

zijn lang de achilleshiel van de 911 motoren geweest. Pas bij de

hilarisch, de Amerikaanse consumenten betaalden voor een gallon

liefhebber moet zijn, omdat anders de nadelen en

over de schade-uitkering. De verzekering was

introductie in 1984 van de Carrera 3.2 modellen met de door

(3,79 liter) iets meer dan wij hier voor een 1 liter…

onvolkomenheden al snel de overhand nemen.
Zo’n auto wil wel ‘ns niet starten en de raampjes

Land

kostprijs

accijns

prijs aan de
pomp

in Euro

Noorwegen

fl. 0,56

fl. 1,41

fl. 1,97

€ 0,89

Nederland

fl. 0,49

fl. 1,40

fl. 1,89

€ 0,86

De afschrijving is wel beduidend lager. De meeste

Duitsland

fl. 0,42

fl. 1,33

fl. 1,75

€ 0,79

klanten willen eigenlijk een klassieke auto, maar met

Frankrijk

fl. 0,37

fl. 1,36

fl. 1,73

€ 0,79

België

fl. 0,48

fl. 1,19

fl. 1,67

€ 0,76

Spanje

fl. 0,50

fl. 0,94

fl. 1,44

€ 0,65

Luxemburg

fl. 0,45

fl. 0,84

fl. 1,29

€ 0,59

Turkije

fl. 0,35

fl. 0,63

fl. 0,98

€ 0,44

Verenigde
Staten

fl. 0,45

fl. 0,18

fl. 0,63

€ 0,29

bedien je veelal met een slinger (…). Ook zou het
uiteindelijk niet goedkoper zijn en is het ook niet
zo dat klassiekers alleen maar in waarde stijgen.

het comfort en de betrouwbaarheid van een auto van
1995.
Er wordt kort stilgestaan bij de eerste officiële foto’s
van de Porsche Boxter die in september 1996 in
de Verenigde Staten zal worden geïntroduceerd.
De voor de achteras geplaatste watergekoelde
vierkleps zescilinder boxermotor van 2,5 liter gaat
205 pk leveren. De twee bagageruimtes hebben een
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motor en diverse accessoires. De auto is in goede

capaciteit van 260 liter. De auto is in minder dan 4 jaar ontwikkeld

staat en heeft een bijzondere uitstraling.

en getest, mogelijk gemaakt door het principe van “Simultaneous

-	De Porsche 912 uit 1967 van R. Suer staat op Fuchs

engineering”. Alles aan de auto is nieuw ontwikkeld. De productie

velgen met Pirelli P6 banden en verkeert naar

van de auto start in de zomer van 1996 in Zuffenhausen.

zeggen in uitzonderlijke staat van onderhoud. Alle
gegevens zijn aanwezig en de vraagprijs is
fl. 29.000,-.
-	Han van Wirdum biedt ook deze keer een aantal
onderdelen voor de Porsche 911 aan, deze keer
voor de modelserie 1969 tot 1973. Daaronder
In de rubriek Boeken wordt de uitgave “De originele

Fuchs velgen 15”en 16”, kofferdeksels lang en kort,

Porsche 911” van Peter Morgan in de schijnwerpers

motorkap, deuren, plastic tank 70 liter (1973) en

gezet. Het bij veel clubleden bekende boek biedt een

stoelen.
-	P. Niesing – volgens mij is dat Paul Niesing van

schat aan praktische en historische informatie. Het

de Porsche 365 Club – biedt 2 stuks zo goed als

accent ligt daarbij op detailgegevens over chassis- en

nieuwe Cibié lampen aan met zwarte behuizing.

motornummers, accentkleuren van motoronderdelen,
vorm van de deurtassen etc. Dit boek blinkt hier echt

verzekering in stand te houden. In de rubriek kort nieuws onder

in uit met prachtig fotomateriaal. Het boek is een

andere de mededeling dat de overheid meer administratieve

vertaling van “The original Porsche 911” uitgegeven

controle zal uitvoeren op APK en geldige verzekeringen. Verder

waaronder 25 uitgaven van het Porsche lijfblad

In een artikel genaamd 1:911 worden de recente ontwikkeling

door Bayview Books. De Nederlandse uitgever is

wordt de aandacht gevestigd op het boekje “Buiten bedrijf Deel

Christophorus uit de jaren ’70 en 30 Porsche tests.

rondom Porsche modelauto’s samengevat. De Franse fabrikant

Elmar/Goossens. Verkoopprijs is fl. 59,50.

3: Benzinestations” van het in 1992 opgerichte Projectbureau

Vraagprijs voor het dat alles fl. 150,-.

Industrieel Erfgoed over historische kleine benzinestations,

JOUEF kon de concurrentie van merken als Minichamps en Vitesse

Vraagprijs is fl. 600,-.
-	Verder een verzameling Porsche documentatie,

-	Tot slot biedt een anonieme bieder – uitsluitend

niet meer aan en heeft de handdoek in de ring gegooid. Wat rest

In de rubriek FEHACtiviteiten

waaronder het bekende ESSO station van architect W.M. Dudok.

telefoonnummers vermeld inclusief een toen

zijn de voorraden van de winkeliers. De Porsche Modell Club (PMC)

wordt uiteengezet hoe te

Dan nog het bericht dat de invoering van de roetmeting voor

nog tamelijk exclusief mobiel 06 nummer – een

heeft de voor januari 1996 geplande Porsche ruilbeurs in Stuttgart

handelen als de in 1995

dieselauto’s in het kader van de APK tot 1 juli 1996 is uitgesteld

Porsche 912 Targa uit 1968 aan, kleur geel met

vanwege onvoldoende belangstelling verschoven naar 1 juni

ingezette “schorsing van

en in het FEHAC clubcontact tot slot een uiteenzetting over de

zwarte binnenbekleding. Amerikaanse uitvoering

1996, met ondersteuning van Porsche zelf. Zij zullen uit de eigen

voertuigverplichtingen” moet

inmiddels afgeronde Studie Klassieker Verzekering. De uitkomsten

in originele uitvoering, met kenteken.

archieven enkele bijzonder modellen tentoonstellen, waaronder

worden verlengd (of juist

worden op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

windtunnelmodellen en 1:1 modellen. Verder zal de PMC een kleine

niet). De jaarlijkse kosten voor

serie 1:43 modellen uitgeven, met de hand gebouwd door het

schorsen bedragen fl. 50,00. Aan het einde van de

In de rubriek Aangeboden & Gevraagd worden weer onderdelen

Samenstelling artikel:

Nederlandse Replicars. Het zijn een Soft-window 911 Targa en een

schorsing moet men in beide gevallen (wel of niet

en complete auto’s aangeboden:

Marc Bezem

993 Targa in een oplage van 250 stuks elk. Het Portugese Vitesse

verlengen) altijd naar het Postkantoor voor een

-	Th. Hagendoorn biedt zijn in Nederland geleverde Porsche 911

redacteur – webmaster

komt tot slot met een 1:43 modellen van de Monte Carlo winnaars

nieuw kenteken deel II. De FEHAC heeft aan de

Coupé uit 1965 aan. Hij is de 2e eigenaar. De motor is door Alpo

van de jaren 1968, 1969 en 1970.

RDW gevraagd of dat niet wat eenvoudiger kan,

uit Haarlem gedaan, de carrosserie

maar de RDW houdt vast aan de regeling. Naast

is voor ca. 80% gerestaureerd met

een uiteenzetting van de details rondom schorsing

nieuwe deuren, drempels, motorkap

voor verzamelaars verder een stukje over zelf

en bumper. Ook de onderdelen zijn

slopen of naar de sloop brengen van een auto van

voor ca. 80% compleet. Nog wel wat

15 jaar of ouder. Bij zelf slopen blijft men langer

werk te verrichten maar daar is de

verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen. Bij

vraagprijs dan ook naar: fl. 15.000,-.

een RDW erkend demontagebedrijf (vroeger heette

-	A. Dekker biedt een aantal onderdelen

dat gewoon een sloper maar de bedrijfstak heeft

voor de Porsche 912 aan, waaronder

iets aan haar image gedaan…) ontvangt men na

portieren, voor- en achterklep en

inlevering van het voertuig en de kentekenpapieren

-bumpers, achterruit met nieuwe

een vrijwaringsbewijs en daarmee is de kous af. Bij

rubbers en strips, metalen tank,

zelf slopen om bijvoorbeeld de donoronderdelen
te behouden moet men de kentekenbewijzen naar

achterassen en knipperlichtunits.
-	Susanna Wenders biedt haar Porsche

de RDW opsturen. De behandeling hiervan kan

911 T Coupe 2.2 L uit 1970 te koop

enige tijd duren en tot die tijd is men verplicht

aan. De auto is omgebouwd naar

de wegenbelasting te betalen en de APK en

Turbo look, heeft een gereviseerde
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RESTAURANT DE POMP

TE KOOP:

BEZOEK AAN RESTAURANT DE POMP
en was blij verrast dat het pand een
tweede bestemming kreeg.

GERESTAUREERDE PORSCHE 912

Toch heeft het nog jaren van “gesteggel”
geduurd voordat men daadwerkelijk aan
de gang kon. In 2019 zag De Pomp het
levenslicht en kon er begonnen worden
met de exploitatie. Voorlopig voor 5 jaar
maar er is goede hoop op verlenging
van de huurovereenkomst.

In de periode 1978 tot 1984 huurde ik een Shell station
aan de Croeselaan in Utrecht. Een brandstof station aan
toen een drukke verkeersader en in combinatie met
een werkplaats was er indertijd een prima boterham te
verdienen.

In de coronaperiode was het overigens
wel lastig om het hoofd boven water te
houden maar door direct om te schakelen op afhaalmenu’s kon men uit de
financiële problemen blijven.
Samen met vrienden was ik er onlangs
om te lunchen en dit kon natuurlijk

In 1984 ben ik naar het westen vertrok-

de avond waarop er gestemd mocht

niet zonder mijn klassieke 911. De

ken om mij daar bezig te houden met

worden koos het overgrote deel van de

historie van het pand samen met de

een grotere cluster van tankstations.

aanwezigen voor een buurtrestaurant.

historie van de 911 was een unieke

Het Shell station aan de Croeselaan

gelegenheid om weer eens kennis te

bleef nog jaren voortbestaan. In 2010

maken met het verleden.

kwam er echter een einde aan. Vanwege
het verkeersluw maken van de eerder-

Dat het restaurant bestaansrecht heeft

genoemde doorgaande Croeselaan nam

blijkt wel uit de bezetting van die zater-

de omzet zodanig af dat er geen “droge

dag. Het was maar goed dat we hadden

boterham” meer in was te verdienen.

gereserveerd want het zat tjokvol. Heel
veel jongelui en ouders met kinderen

Het station werd gesloten waarbij het

maakten een gezellige sfeer. De lunch

de bedoeling was om het op termijn

Dat het restaurant ook de toezegging

was heerlijk en heel betaalbaar. Tijdens

Gegevens:

te slopen. De buurt (de Dichterswijk)

om wat voor de buurt te betekenen

werkdagen is De Pomp overigens zeer

had echter andere plannen. Nadat het

waarmaakt blijkt wel uit de vele

gewild voor een gezonde lunch voor

Porsche 912 Coupe

station jarenlang gekraakt was kregen

buurtactiviteiten die men tot nu toe

de werknemers van de omliggende

de buurtbewoners de mogelijkheid om

heeft georganiseerd. Een pub quiz,

kantoren.

Bouwjaar 1967

voor het voortbestaan te kiezen uit een

taarten en pepernoten bakken met

drietal voorstellen, waarbij de betrok-

de buurtkinderen en een vrijmarkt op

Ik ga hier geen reclame voor het

kenheid met de buurt als voorwaarde

Koningsdag zijn maar een paar voor-

restaurant maken maar mocht je in de

gold. Tijdens een grote opkomst op

beelden. Zo is het restaurant ook één

buurt zijn, of er een keer naar toe willen

van de stamtafels van “Eet met je hart”

rijden, dan is het de moeite waard om er

waarbij iedere drie weken een groep

wat te gaan eten of drinken. Wij hebben

ouderen een hapje komt eten. (“Met je

in ieder geval genoten en met nog een

hart” is een stichting die ten doel heeft

zeker gevoel van heimwee heeft de 911

kwetsbare ouderen met elkaar te ver-

ons weer netjes thuisgebracht.

Kleur AGA blauw
Geheel gerestaureerd en Matching numbers
Info bij:
pietervangelder@upcmail.nl

binden en te laten genieten). Hoewel
ik dus in het westen woon bleef ik de

Willem de Wildt

publicaties van de ontwikkeling volgen

Lidnr. 82
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EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

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

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’.

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

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

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

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

t r a i n i n g

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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Een aantal bij de ontwikkeling betrokken

PORSCHE 956 001
Creating a Legend

personen werden geïnterviewd,

waaronder Peter Falk, Norbert Singer,
Valentin Schäffer en Jürgen Barth.

Er zijn ook waardevolle inzichten van
Derek Bell, een van de belangrijkste
fabrieksrijders van het 956-tijdperk.
Toegevoegd aan het boek is de

reproductie van uitgebreide testdataen verslagen en andere originele

documenten die helpen de complexiteit

van de ontwikkeling van de auto over te
brengen.

De 956 001 was het

Het boek heeft een moderne lay-out

eerste rijdbare prototype

en is prachtig geïllustreerd. De foto’s,

en daarom het startpunt

waarvan sommige in groot formaat,
tonen de ontwikkelings-, test- en

voor meer dan 100

racegeschiedenis van 956 001 en

documenteren de technische details van

exemplaren van de

deze unieke auto.

Porsche 956/962 serie. Het

Marc Bezem

boek “Porsche 956 001 ·

redacteur - webmaster

Creating a Legend” is een
uitbundige Engelstalige
monografie over deze

auto die de geschiedenis

in detail beschrijft. Vanaf de
eerste overwegingen voor
de Groep C-regels tot de

testfase, de beperkte race-

uitjes, het latere gebruik als
technologietestauto en de

geschiedenis van de eigenaar,
er is geen enkel belangrijk

aspect van het bestaan van de
auto vergeten.

SPECIFICATIES:
Auteur:

Thomas Nehlert

Uitgave:

Hardcover in slipcase, linnen kaft

Uitgever:
ISBN-13:
Pagina’s:

Sportfahrer Verlag
9783945390146
272

Afmeting: 265 x 265 mm

Illustraties: 155 full color en 73 zwart wit

Oplage:	beperkt tot 750 exemplaren, met
Taal:

de hand genummerd

Engels

Prijs: 	€ 175,00 exclusief verzendkosten
Verkoop: 	online via https://
		

www.disch-fachbuchhandlung.de
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FEHAC NIEUWS

NIEUWE VOORZITTER STICHTING
MOBIELE COLLECTIE NEDERLAND

FEHAC NIEUWS
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De FEHAC feliciteert Herman van harte met zijn

De Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband met

welverdiende onderscheiding.

onder andere de FEHAC, de ANWB, NS en de RAI-vereniging
zette in de lobby de reiziger centraal. In de integrale aanpak die de

De stichting Mobiele Collectie Nederland
(MCN) is sinds het jaar 2000 – toen MCN op
instigatie van het Ministerie van OC&W is
opgericht - dé organisatie van al het mobiel
erfgoed in Nederland. In de stichting zijn
de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’
vertegenwoordigd, via hun koepelorganisaties.

alliantie als collectief bepleitte werd de verbinding gemaakt met
andere maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningopgave,
klimaatbeleid en de groeiende kloof tussen stad en platteland.
Deze aanpak heeft geresulteerd in extra investeringen in
infrastructuur, na jaren van bezuinigingen. Daarnaast slaagde
de Mobiliteitsalliantie erin om het rekeningrijden succesvol
te reframen tot betalen naar gebruik. Zo werd een onderwerp
dat twintig jaar lang politiek taboe was, afgelopen jaar een

Zo vertegenwoordigt de FEHAC

beleidsvoornemen van het nieuwe kabinet.

het erfgoed van de weg in de
stichting Mobiele Collectie

DE WERKGROEP ERFGOED/REGISTER
ZOEKT DRINGEND NIEUWE LEDEN

Nederland. MCN spant zich ervoor
in dat het draagvlak voor dit
mobiele erfgoed toeneemt, door
het belang ervan te benadrukken,
door de zichtbaarheid te vergroten,
door de belangen te behartigen van
de organisaties en particulieren die
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.

zich met de instandhouding en het
in beweging houden van mobiel
erfgoed bezighouden en door de cultuurhistorische waarde ervan
inzichtelijk te maken.
Op 12 mei is Edith den Hartigh benoemd tot voorzitter van MCN.
Zij volgt Jeroen Bol op, die in januari afscheid heeft genomen van
MCN. Edith is zeker geen onbekende in erfgoedland. Zij was onder
andere vele jaren directeur van de Stichting Open Monumentendag,
een organisatie waar MCN regelmatig mee samenwerkte om ervoor
te zorgen dat ook het mobiel erfgoed gezien werd (en wordt) tijdens
de Open Monumentendagen.
Wij wensen Edith veel succes in haar nieuwe (vrijwilligers-)functie.

FEHAC-REDACTEUR HERMAN
STEENDAM RIDDER IN DE ORDE VAN
ORANJE NASSAU
Op 26 april 2022 is FEHAC redacteur Herman
Steendam benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. De versierselen werden
hem opgespeld door burgemeester Inge
Nieuwenhuizen van de gemeente De Wolden.
Herman Steendam ontving de Koninklijke onderscheiding vanwege

MOBILITEITSALLIANTIE
VOORGEDRAGEN VOOR
LOBBYPRIJS
De vakjury van de Beroepsvereniging
voor Public Affairs (BVPA) heeft
de Mobiliteitsalliantie, waar de
FEHAC lid van is, voorgedragen
voor De Zilveren Vos. Dit is een
nieuwe prijs van de BVPA voor
de beste belangenbehartiging.
Dit jaar is de prijs voor een
koepel, brancheorganisatie of
belangenorganisatie. Op 2 juni
kiezen de deelnemers van het BVPAcongres welk lobby-initiatief De
Zilveren Vos heeft verdiend.
De onafhankelijke jury, bestaande uit Arco
Timmermans (hoogleraar Public Affairs), Caspar
van den Berg (hoogleraar Bestuurskunde en Eerste

De werkgroep erfgoed/register zoekt
dringend nieuwe leden voor de ontwikkeling
van de erfgoed gedachte binnen het Fehacbeleid.
Wat doet de werkgroep zoal in algemene zin?
•	Het bewaken van het cultureel aspect in het Fehac beleid, het
afstemmen op beleidslijnen van OC&W, RCE en ook MCN.
•	Het analyseren en becommentariëren van wetten en regels op
het gebied van het mobiele erfgoed.
•	Het vertalen van het erfgoedbeleid naar de clubbesturen,
bewaken dat de voertuigeigenaren bewust worden en bewust
blijven van de erfgoedgedachte als strategisch middel om het
bestaansrecht van het mobiel erfgoed te legitimeren.
•	Het onderbouwen van de erfgoedgedachte voor het behoud van
het mobiel erfgoed.
•	De Brusselse lobby ondersteunen voor wat betreft de
erfgoedkant.
•	Mogelijk moet er samen met MCN en FIVA een tweede lobby,
speciaal voor cultuur/erfgoed worden opgestart.
•	Het in gang zetten en voltooien, bij voorkeur in samenwerking

Kamerlid namens de VVD) en Marielle van Oort

met collega-verenigingen in het buitenland, van een traject

(Directeur Van Oort & Van Oort en directeur van de

dat uiteindelijk moet leiden tot een vermelding van bepaalde

PA-academie) heeft een top 3 geselecteerd uit de vele

aspecten van het mobiel erfgoed op de UNESCO-lijst van

tips die vanuit onze leden binnen zijn gekomen. De

immaterieel werelderfgoed.

genomineerden zijn naast de Mobiliteitsalliantie, de

•	Het bewaken van de positie van de FEHAC als grootste

Jonge Klimaatbeweging en FNV Metaal.

	partner van MCN, zonder dat dit ten koste gaat van de andere
partners.
•	Het trachten te betrekken van MCN en of Fehac in het UNESCO-

zijn grote verdienste als vrijwilliger bij diverse instellingen en

traject en in de Brusselse lobby. Al datgene te doen wat

organisaties. Voor de Federatie van Historische Automobiel- en

noodzakelijk is voor het behoud van het mobiele erfgoed.

Motorfietsclubs FEHAC verzorgde Herman Steendam jarenlang als
redacteur de publicaties.

Aanmelden kan via het secretariaat van de FEHAC
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Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

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

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens.
BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken.

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

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.
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www.bf-torino.nl
11-02-16 10:31

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

