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VAN DE VOORZITTER
ELKE ZONDAGOCHTEND STAAT ER EEN LANGE WANDELING
MET DE HOND OP HET PROGRAMMA.
Deze ochtend viel het mij op dat

De kasteelcamping is deze editie zo goed bevallen dat

de natuur echt wel van slag is.

we meteen een optie hebben genomen op dezelfde

Opeens liggen er overal bladeren

plekken voor de volgende editie. En die editie is

die bomen al laten vallen, slootjes

volgend jaar al, want in 2023 is het 100 jaar geleden

waar normaal altijd water staat,

dat de eerste Le Mans race werd gehouden. Dus

staan nu droog. Het voelt alsof

geen tussenjaar, maar begin juli 2023 zullen we

de herfst dit jaar extra vroeg is.

opnieuw afreizen naar deze geweldige plek en

Eindelijk is de temperatuur wat

dit dito evenement. In september zullen we de

gaan dalen, nu die regen nog….

inschrijving al weer uitsturen, omdat we de camping
definitief moeten boeken ivm. de grote animo voor

Zelf ben ik al weer een paar weken terug van vakantie, maar vanaf

dit evenement. Voor de rest van 2023 hebben we

komende week zullen we ook gaan merken dat de vakanties erop

ook voldoende ideeën, die we de komende weken

zitten en we weer terug gaan naar het normale (werk)schema. Zo

zullen verwerken in de kalender voor volgend jaar.

ook onze club. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een

Zoals gewoonlijk zullen we de kalender in het

aantal mooie evenementen welke in september en oktober gaan

laatste clubblad van het jaar publiceren. Uiteraard

plaatsvinden. Een fabrieksbezoek in Zuffenhausen, de Elzas trip

is er altijd plaats voor nieuwe suggesties van leden.

inclusief bezoek aan de Schlumpf collectie en de herfstrit in België.

Schroom dus niet om ons te laten weten wat we als

We hebben het in de zomervakantie zelf even wat rustiger aan

club zeker niet zouden moeten missen in 2023.

kunnen doen, maar dit was wel weer een jaar dat we zonder (veel)
restricties evenementen hebben kunnen organiseren. We hebben

Nog even een update over mijn 911. Zoals al eerder

gemerkt dat we daar als clubleden erg naar snakten.

gemeld ligt mijn blok half uit elkaar. Er moeten
nieuwe zuigers en cilinders op. Na inspectie is daar

Mijn laatste evenement was Le Mans Classic begin juli. Wat

ook nog een complete koprevisie bijgekomen. Alle

een geweldig evenement is dit toch. Elke editie weer groter en

onderdelen zijn weer in huis en alles is klaar voor de

grootster. Dit was ook de eerste keer dat we met de club op een

opbouw. Dit heb ik deze zomer in verband met de

kasteelcamping hebben gestaan, op een kwartier rijden van

vakantie en het warme weer even gelaten voor wat het

het circuit. Dit was geweldig. Veel auto gekke Engelsen met

is. In de komende weken gaat het blok weer in elkaar.

miljoenen kostende Ford GT’s of klassieke Jaguars, ‘s ochtends

Als we dan toch bezig zijn en ik geen haast maak om

bij de boulangerie op de camping verse baguettes en croissants

nog met de Porsche deel te nemen aan evenementen

halen, op het terras de dag nabespreken met een heerlijk

dit jaar, ga ik ook de Zenith carburateurs weer uit

drankje en natuurlijk de Grand Prix kijken op een groot scherm.

elkaar halen om deze weer goed te reinigen. Kan geen

Uw Porsche Centrum.

Geweldige sfeer die je niet vindt als je in een hotel verblijft. Ook de

kwaad met de huidige brandstoffen. En als het blok

mogelijkheid om overdag even van het circuit naar de camping te

dan toch uit de auto is wordt ook de remleiding van

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

rijden om daar bij te komen bij de tent, op het terras of af te koelen

voor naar achter vervangen voor een nieuw exemplaar

in het zwembad. Terug rijden op maandag i.p.v. zondag is ook goed

en vervangen we preventief alle brandstofslangen

bevallen. Kortom, was je er niet bij, dan heb je wat gemist. Deze

voor het ethanol bestendige type. Wel even een klusje

keer was ik niet met mijn rode Italiaanse schone afgereisd, maar

en tevens een serieuze aanslag op mijn spaarvarken,

met een 991 in Martini Racing Livery welke ik van PON mocht lenen

maar ja, ze is het waard…!

Het ultieme clubhuis.

voor het weekend. Wat een heerlijke auto was dat. Je merkt aan
alles dat Porsche het echt goed voor elkaar heeft met hun moderne

Ik hoop jullie leden nog wel te zien dit jaar op een

sportwagens. Moeiteloos hard rijden in comfort. Maar toch miste

van de geplande evenementen. Dus wie weet tot snel!

ik mijn luidruchtige, warme en uitputtende klassieker. Als ik mocht
kiezen, ging ik toch met de 911 T.

Hessel Roukema
Voorzitter
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VAN DE REDACTEUR WEBMASTER

aangepaste vorm te bundelen, mogelijk tot een boekje. Wellicht

Zoals in de aanhef genoemd, is er een (foto)verslag

horen we daar nog over; hoe aardig zou het zijn zo’n item aan de

van de Cars & Coffee bijeenkomst bij Porsche

Porsche boekencollectie toe te voegen? Hoe dan ook, de trouwe

Centrum Leusden op 10 september. Verder is daar

lezers van dit clubmagazine zullen de uitstekende en goed

onze vaste columnist Jeroen Caré die deze keer

gedocumenteerde en geschreven artikelen van Hakse node missen.

vertelt over het door hem geïnitieerde Porsche

Ook langs deze weg een allerhartelijkste dank aan Hakse voor zijn

Plaza evenement in IJsselstein op 11 juni jl. Willem

bijdragen aan de clubmagazines gedurende de afgelopen jaren!

de Wildt schreef een mooi stuk over een “Reis
naar het verleden” met de Porsche 911. Zo op het

Wees verder gerust, voor het overige blijft alles voorlopig bij het

oog bij uitstek een trip om eens in clubverband te

oude hoor. Hoewel, het zal de oplettende lezers niet ontgaan dat

maken. Uw redacteur deed verslag van het bezoek

de vormgeving van uw clubmagazine enigszins is veranderd. De

met de kinderen aan het Concours d’Elegance

wat oubollige kopteksten in voorgaande edities zijn verhuisd naar

Paleis Soestdijk, wat voor de tweede keer op die

de paginavoet en uitgevoerd in een veel fraaier bij de rest van ’t

schitterende locatie werd georganiseerd.

magazine passend lettertype. Verder zijn de inleidende teksten van
de artikelen wat meer in het oog springend gemaakt en nog wat

Uw redacteur vertaalde en bewerkte verder een eerder

andere kleine aanpassingen doorgevoerd. Hopelijk waardeert u de

in de Christophorus gepubliceerd artikel over de

subtiele aanpassingen net zo hoog als ik, wat mij betreft kunnen we

achtergrond van het uiterst succesvolle Youtube kanaal

er in deze vorm weer een tijdje mee uit de voeten.

“Harry’s Garage” van de Britse boer (!) en autofanaat/-verzamelaar Harry Metcalfe. Directe aanlei-

DAAGS VOOR M’N VERTREK NAAR
’T NOORDWESTEN VAN BRITS
COLUMBIA LEG IK DE LAATSTE
HAND AAN DE KOPIJ VOOR DIT
CLUBMAGAZINE.

Goed, snel verder nu naar de inhoud van het alweer derde

ding voor het artikel is Harry’s aanschaf van een zeer

clubmagazine van dit Porsche clubseizoen. Allereerst is daar

exclusieve Porsche 911 Turbo S uit 1989 die destijds bij

kersvers clublid Johan de Jong die na afloop van zijn uitzending

Porsche het Sonderwunsch personalisatieprogramma

naar Australië een aantal jaren terug een aldaar aangeschafte

had doorlopen. Ongetwijfeld is een deel van onze club-

Porsche 911 Carrera Targa mee naar Nederland nam en de auto

leden op “Harry’s Garage” aangesloten, het kanaal van

stap voor stap in eigen beheer opknapte en verfraaide, daarbij

de zeer aimabele (en ter zake uiterst deskundige) Harry

de uitgaven goed in gaten houdend. Een leerzaam en mooi

telt inmiddels meer dan 500.000 abonnees!

geïllustreerd stuk van Johan, waarvoor hartelijk dank!
NB. De auto van Johan is oorspronkelijk in Japan geleverd en is

In de serie over de historie van onze club komt

daarmee de tweede uit dat land (terug) geïmporteerde auto binnen

deze keer clubblad 2 van jaargang 3 aan bod,

de club. De eerste staat zoals u weet hiernaast in de garage, ten

oorspronkelijk gepubliceerd in juni 1996. In die

burele van uw redactie.

uitgave worden (zijn) clubleden Jan en Hermie van
Laar officieel als clubredactie geïnstalleerd en zijn

Uiteraard wordt verslag gedaan van het zeer geslaagde 4-daagse

ze direct met veel verve met deze uitgave van het

bezoek aan Le Mans Classic begin juli. De nodige actiefoto’s gaan

clubblad aan de slag gegaan. Mijn verre voorgangers

deze keer niet vergezeld van een compleet uitgeschreven verslag,

in deze zijn overigens nog steeds trouwe en actieve

maar van een compilatie van de commentaren van de deelnemers

leden van de club en met lidnummer 83 de op negen

Ik kom al sinds eind jaren negentig in Noordwest BC maar

naar aanleiding van het aangekondigde afzwaaien

na afloop. Hieruit kunt u afleiden dat iedereen – niemand

na langst zittende leden. Welbeschouwd hebben ze

vanwege Corona maakte ik m’n laatste tocht eind 2019, de

van onze voorzitter maart volgend jaar. Hessel

uitgezonderd – enorm heeft genoten en ook dat de club zich zal

zo’n beetje de volledige inmiddels bijna 30-jarige

hoogste tijd derhalve om het dagelijkse bestaan hier in

Roukema wordt voor al zijn inspanningen voor de

inschrijven voor de volgend jaar geplande editie. Immers, zoals

ontwikkeling van de club van dichtbij meegemaakt!

Nederland gedurende enkele weken om te ruilen voor de

club terecht en op geheel eigen wijze door Jan in het

de voorzitter ook al schreef, in 2023 bestaat “Le Mans” 100 jaar

uitgestrekte Canadese wildernis. De rugzak staat hier bepakt

zonnetje gezet en ik vermoed (weet) dat dit niet de

en dat wordt groots gevierd. Al in de loop van september volgt de

Tot slot zijn daar de vaste rubrieken van het bestuur,

en bezakt in de garage!

laatste bijdrage over dit onderwerp zal zijn.

uitnodiging tot inschrijving, want er moet op korte termijn het

de boekbespreking, het FEHAC nieuws, het restant

nodige worden geregeld en gereserveerd. Onze voorzitter is daar

van de evenementenkalender voor dit jaar en een

op het moment van schrijven al behoorlijk druk mee…

bijzondere vraag cq. advertentie aangaande een naar

De collega bestuursleden zijn tijdens mijn aanwezigheid graag

Op het vlak van vertrekken heb ik nog een ander

bereid wat tekst en foto’s van de Cars & Coffee bijeenkomst bij

minder leuk nieuwtje. Onze vaste trouwe columnist

Porsche Centrum Leusden op 10 september as. bij de vormgever

Hakse Straatsma liet me onlangs weten in elk

Technisch commissielid Peter Broerse schreef een mooi verslag van

aan te leveren en de finale eindcontrole van de (digitale) proefdruk

geval voorlopig geen vaste bijdragen meer te zullen

zijn bezoek aan de Historic Grand Prix op Zandvoort half juli jl. Hij

van ’t clubmagazine op zich te nemen. Op dit soort momenten is

leveren. Na zo’n 25 artikelen gedurende de afgelopen

is trouwe bezoeker van dit evenement, wat niet voor niets hoog in

Ik wens u allen een mooie nazomer toe met naar ik

het fijn als je er als redacteur niet helemaal alleen voor staat en

10 (!) jaar, zijn de onderwerpen en mogelijk ook

z’n favorietenlijstje staat. Parallel daaraan een stuk van Porsche

hoop de nodige veilige Porsche kilometers!

kan terugvallen op een solide bestuur met stuk voor stuk bevlogen

de inspiratie een beetje op schreef Hakse me.

Nederland wat inzoomt op de viering van 50 jaar Porsche 911

mensen waarop je kunt bouwen.

Hakse heeft de gepubliceerde artikelen geordend

Carrera RS 2.7 tijdens dezelfde Historic Grand Prix. Porsche pakte

Marc Bezem

Precies hierover schrijft clublid Jan Broekhuizen een mooi stuk,

achter elkaar gezet en overweegt het geheel in licht

daar deze keer dan ook extra uit!

redacteur – webmaster
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE
MET DIT SCHRIJVEN IS DE VAKANTIE NET TOT ZIJN EIND GEKOMEN
EN ZIJN VELEN VAN ONS WEER AAN HET WERK.
Voorafgaand aan de zomervakantie hebben velen van ons al een

van Rallye du Pyla in Pyla sur Mer aan de kust bij

voorproefje genomen door een lang weekend naar en op Le Mans

Bordeaux. Ze hadden daar extra aandacht geschonken

te genieten. Een mooi evenement waarover meer in dit clubblad te

aan de zeventigste verjaardag van het legendarische

lezen is.

LOTUS, maar ook vele andere leuke en bijzondere
auto’s waren er te bewonderen. En dat in combinatie

Tijdens een vakantie wordt de batterij als het goed is weer een keer

met de stralende zon, het strand en een mooi flesje

helemaal opgeladen zoals dat heet en heb je meestal tijd om een

Bordeaux Blanc. Beelden van dit evenement vind je op

beetje afstand te nemen van het drukke dagelijkse bestaan. Vakantie

https://www.facebook.com/RallyeduPyla/photos.

is een tijd van bezinning, waarin vaak nieuwe keuzes worden
gemaakt en richtingen bepaald. Pas als je een beetje afstand van

Bij het schrijven (en mogelijk ook het verschijnen)

de dagelijkse beslommeringen neemt, ga je merken wat je mist en

van dit clubmagazine hebben we voor de resterende

wat absoluut niet. Je merkt dat sommige dingen je allang gestolen

maanden van dit jaar nog een aantal mooie

hadden kunnen worden. Tijdens de drukte van een gewone werkweek

evenementen in het vooruitzicht, namelijk het

sta je er wellicht niet zo bij stil, maar op vakantie heb je meer ruimte

Fabrieksbezoek eind september en in het hetzelfde

om dit soort gevoelens te signaleren.

weekend parallel daaraan de trip naar de Elzas. De
traditionele Herfstrit hebben we deze keer zowel als

Welnu, ook wij hebben tijdens de vakantie inspiratie opgedaan

ééndaagse als tweedaagse trip opgezet om zo iedereen

om voor de club en de leden een mooie evenementenagenda voor

iets te kunnen bieden. Met de invulling

2023 samen te stellen. En we hopen natuurlijk dat ook de leden

van de Technische dag in november

op hun beurt inspiratie hebben opgedaan om (nog) meer te gaan

tot slot zijn we nog bezig. En …. voor

genieten van en met de klassieke Porsche en deel te nemen aan

volgend jaar zijn we ook al goed op

de te organiseren evenementen. Wellicht is tijdens de vakantie de

weg naar een mooie gevulde agenda.

aandrang komen opborrelen om zelf eens iets te organiseren of aan
de organisatie van evenementen een bijdrage te leveren. Indien dat zo

We hopen dat we elkaar weer

is, horen we dat natuurlijk graag!

snel kunnen zien op een van de
evenementen!

Tijdens de vakantie heb ook ik inspiratie opgedaan voor nieuwe ritten
en trips. Zelf ben ik gaan kijken bij een Cars & Coffee bijeenkomst

Dennis & Patrick

EVENEMENTENKALENDER 2022
CLUBEVENEMENTEN
Cars & Coffee
Fabrieksbezoek Stuttgart
Elzas rit
Herfstrit in België
Technische dag

DATUM
zaterdag 10 september
29 september t/m 2 oktober
30 september t/m 2 oktober
weekend 15 en/of 16 oktober
zaterdag 5 november

PLAATS
P.C. Leusden
Stuttgart - ZUF.
Elzas
België
Ntb.

LAND
NL
D
F
B
NL

EXTERNE EVENEMENTEN
Zoute Grand Prix

DATUM
7 t/m 9 oktober

PLAATS
Knokke

LAND
B

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

COLOFON
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.

VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl

De klassieke 911 & 912.

COVERFOTO
EYE Fotografie | IVO VERSCHUUREN

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.

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

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

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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COLUMN JEROEN CARÉ
HISTORIE MET TOEKOMST

Sinds een aantal jaren organiseer ik namens de Lions IJsselstein een Classic Car Event in het mooie stadje
waar ik woon. Iets wat begon als het bijeenbrengen van 100 auto’s voor het goede doel is inmiddels uitgegroeid
tot een vast evenement op de gemeentekalender en heeft geleid tot goede samenwerking met de lokale
middenstand en gemeente.
Auto’s van alle merken zijn welkom en dat leidt ieder jaar weer tot

organiseren: een straat met alle acht generaties

een bonte verzameling van Europees en Amerikaans, Pre- en Post-

Porsches op een rijtje, aangevuld met een mooie 912.

war, groot en klein, en vooral veel gezelligheid. Onze binnenstad

Of vijf generaties Porsche 911 Turbo’s, waarvan de 996

leent zich uitstekend om auto’s met historie een mooi plekje te geven

Turbo de moeite had genomen om twee uur te rijden

en het publiek en deelnemers weten dat jaar op jaar te waarderen. En

om ons evenement te bezoeken.

we halen ieder jaar een mooi bedrag op voor het goede doel, dit jaar
betrof dat lokale armoedebestrijding.

Verder een unieke 356 Politie Porsche uit 1965, een
Roadster, een Speedster, en een prachtige door Pon

Echter, stilstaan is achteruitgang dus met ingang van dit jaar vond ik

ter beschikking gesteld gifgroene 992 GTS. Een

dat iets nieuws moest komen. En na enige aanhoudende discussies

prachtige Porsche 964 Parelmoer werd gekozen tot

van mij kant uit richting mijn mede organisatoren ging men overstag.

Best in Show. En dan kom ik weer even terug bij

Het werd tijd voor een aansluitend evenement naast de Classic

dat jongetje op de fiets in Doorn. Dat Porsche een

Car: de Porsche Plaza! Ik voelde mij soms een beetje een verwend

aantrekkingskracht heeft op jongere generaties is ook

mannetje die zijn zin wilde doordrijven om een merk specifieke

tijdens het evenement gebleken. Kinderen die in alle

bijeenkomst te organiseren, maar ik zie dat de Porsche rijders meer

auto’s werden gefotografeerd, waarbij de moderne

dan gemiddeld elkaar opzoeken, en dat eigenaren van moderne en

GTS echt niet populairder was dan de okergele Targa

klassieke modellen elkaar weten te vinden. In die zin is de Porsche

uit 1970. Waarmee ik maar wil zeggen – Porsche

911 ook uniek: de herkenbare lijn maakt dat iedere autoliefhebber

Historie heeft de Toekomst!

hem direct herkent. Jong en oud. Even een zijsprongetje: ik reed
laatst met de Ölkleppe over de Utrechtse Heuvelrug en bij het

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

PS 1. Ging dan alles goed? Nee hoor! De digitale

stoplicht in Doorn reed een jong gezin op de fiets voorbij, waarbij de

tourrit kaart maakte dat we foto’s hebben van

jongste zoon – ik schatte hem zo’n jaar of 10 – enthousiast riep: ‘Kijk

kruispunten waar de auto’s van vier verschillende

pa een Porsche!’ Mijn auto komt uit 1972, was duidelijk ouder dan de

kanten kwamen aanrijden. Of deelnemers die

vader in kwestie en toch herkent zo’n jonge jongen het model.

beweerden dat ze de volledige route perfect
gereden hadden, maar dat op de kilometerteller

Dus Porsche Plaza moest er komen, en daar waar we ons in eerste

50 km verschil stond….Ik beloof beterschap.

instantie richtten op klassieke auto’s van minimaal 40 jaar, hebben

Volgende keer de route weer gewoon op papier.

we ervoor gekozen om Porsches 911 en 356 van alle leeftijden toe
te staan. En wat een succes is het geworden! Ik kon maximaal

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

2023. En we gaan voor meer plekken, dus meer

eerste uitvoering zijn we daar erg blij mee. Mede door oproep van

auto’s. Ik zou zeggen noteer hem vast!

de Klassieke
Porsche 911 & 912

www.theovanrijn.nl
Theo van Rijn Autoschade

PS 2. Voor herhaling vatbaar? Jazeker. En wel op 3 juni

vijftig auto’s kwijt, en dat hebben we makkelijk gehaald. Voor een

PS 3. B
 enieuwd naar een impressie van het

Club Nederland

evenement? Foto’s zijn te zien op

waren de

www.lionsclassiccar.nl.

klassieke Porsches

theo@theovanrijn.nl

ruimschoots

06-12459693

PS 4. Veel dank aan allen die hebben deelgenomen en

vertegenwoordigd.

aan het bestuur van de Klassieke Porsche 911 &

En we hebben een

912 Club voor de support!

paar leuke extra
zaken kunnen
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EVEN VOORSTELLEN

rijden, te herkennen aan de ruitenwissers die in ruststand nog naar
de bijrijderszijde wijzen terwijl bij Porsche alles om de bestuurder
draait en deze ook bij regen goed zicht moet hebben.

BENJAMIN
VAN DE CLUB (?)

Zoals te verwachten was de auto hard maar had de zon wel zijn
werk gedaan. De rubbers waren verdroogd net als het leer van
de voorstoelen en het stuur. Wonderwel was het dashboard nog
in goede staat. We kwamen erachter dat de motor ergens vóór
2005 door een andere tijdcorrecte motor uit 1987 was vervangen
maar desalniettemin hebben we de Porsche gekocht. Omdat de
verkoopster geld nodig had, heeft ze de Porsche voor een luttele 13K
Euro laten gaan. We zijn direct lid geworden van de Porsche Club of
Western Australia, voornamelijk om de nodige kennis en goede en
goedkopere adresjes op te doen.
Als eerste werd het achterstallig onderhoud uitgevoerd waarna de
buitenkant opnieuw in de originele kleur werd gespoten en alle
verdroogde rubbers werden vervangen. De originele details zoals
motorplaatjes en handgeschreven nummers aan de binnenzijde
van de spiegel bleven behouden. In Nederland vonden we op
Marktplaats een correct stuur wat we meegenomen en gemonteerd
hebben. Afsluitend hebben we in Australië de voorstoelen
opnieuw laten bekleden. Het vinden van de juiste witte kleur was
een behoorlijke zoektocht die uiteindelijk in Amerika met succes
eindigde.

Als kersvers clublid vraag ik me af of mijn Porsche 911 Carrera Targa met als productiedatum 2 februari 1989 (en

Daarmee hadden we een opgefriste en behoorlijk originele

bij de import op 20 februari 1989 gezet) de jongste auto oftewel de Benjamin van de club is. Let wel, in 1989 werd

Porsche met de typische Japanse details zoals een achterbank met

ook de 964 al geleverd als coupe. Hoe dan ook, het leek me leuk hier eens aandacht aan te besteden, want als er

driepuntgordels in plaats van losse zitjes met heupgordels. Ze zag

een nóg jongere auto in de clubgelederen bestaat, lees ik graag het verhaal van de échte Benjamin van de club.

er inmiddels zo netjes uit dat zij een gepersonaliseerd nummerbord
heeft gekregen met “MUNTJE”, de bijnaam van mijn vrouw.
We hebben er daar mooie ritten mee gemaakt, regelmatig werd

Het verhaal over onze 911 zal niet gaan over een jarenlange grondige

Na wat speurwerk kwamen we een Elfje tegen voor

mijn vrouw bij controles als bijrijder aangezien als bestuurder en

restauratie maar eerder over dat er nog de nodige patina te vinden

weinig geld, waar nog wel wat aan moest gebeuren.

gevraagd om te blazen.

is. Als expats hebben mijn vrouw en ik twee jaar in West Australië

Deze Targa, wat dan net voldeed aan de cabrio eis,

gewoond. Mijn vrouw die van mooie auto’s houdt en niet zo zeer

was uit Japan geïmporteerd met de bedoeling hem

Na afloop van onze uitzending was het toegestaan om een 20ft

specifiek van Porsches, is daar op zoek gegaan naar een mooie auto

om te gaan bouwen van LHD naar RHD maar dat

container met huisraad mee terug nemen en je raad het al; dat was

die de moeite waard zou zijn om aan het einde van de uitzending

was er nog niet van gekomen. Z’n ombouw bleek

in ons geval sowieso de Porsche. De transportverzekering, APK en

mee terug te nemen naar Nederland.

vrij normaal te zijn, we hebben er verschillende zien

andere kosten om haar op Nederlands kenteken te krijgen vielen
mee. We hadden de koplamplenzen uit Nederland meegenomen

Eén van de voorwaarden waar de cabrio aan moest voldoen is dat

en al in Australië gemonteerd, zodat ze al goedgekeurd klaarstond

het een Left Hand Drive (LHD) zou zijn, iets wat daar onmogelijk

toen wij zes weken later achter haar aankwamen in Nederland. Mijn

leek, ware het niet dat we er af en toe wel één zagen rijden. Na wat

vrouw was, en is, het er trouwens niet helemaal mee eens dat haar

speurwerk kwam ze erachter dat het kon als de auto minimaal

inmiddels ook aangeschafte LHD Mercedes 280 SL in Australië

15 jaar oud was en dat deze op Gumtree aangeboden werden. De

moest achterblijven.

shortlist van mogelijke LHD’s, cabrios omvatte de Corvette, de
Ford Mustang, de Porsche 911 en de Mercedes SL. De eerste twee

In Nederland was onze 911 voor het eerst onder soortgenoten die

waren uitsluitend te koop als LHD en in Australië net zo prijzig als

ook links gestuurd zijn en voor onderhoud loopt ze, net als in

in Nederland. De 911 en SL waren normaliter RHD’s en af en toe

Australië, bij een specialist die goed begrijpt wat ze nodig heeft.

zat er een verdwaalde LHD tussen waar de local’s weinig tot geen

Imitatie onderdelen zoals de remschijven zijn door de jaren heen

interesse in hadden en die daarom aanzienlijk goedkoper waren dan

geleidelijk vervangen door originele Porsche onderdelen. Op deze

in Nederland.

manier spreiden we de kosten.
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Onze 911 is behoorlijk origineel al ontbreken de papieren
van haar jeugd en is de motor vervangen. En wat ik mij dan
afvraag is of de originele motor nog ergens is, waarschijnlijk
in Japan of wellicht op enig moment ook geëxporteerd naar
… en ergens vrolijk rondrijdt in een andere Porsche. Mij is
niet duidelijk hoe ik daarachter kan komen, zo ook niet of
het terugzetten van de originele motor ”matching numbers”
iets toevoegt.

De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere
bijzondere voertuigen.

Op dit moment gebruiken we haar in de zomer als tweede
auto. Na ruim 30 jaar rijdt ze mij vrijwel probleemloos
doordeweeks rond en mag ze in de weekenden – in plaats
van het racen zoals Ferdinand dat in gedachten had – mooi
zijn tijdens rondtoeren en zelfs brengt zo af en toe een

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.

bruidspaar naar het gemeentehuis.
Het lukt ons om met een vrij bescheiden budget, een
betaalbare garage, een oldtimerverzekering en een aantal
maanden houderschapsbelasting per jaar onze Porsche te
rijden. We realiseren ons dat ze voor de liefhebbers niet de
meest unieke is of de mooiste of de snelste of wat dan ook
Porsche van de club is. Maar dat is ze in elk geval wel voor
ons met welke wij het nodige hebben beleefd en meegemaakt,
waarmee we in de loop der jaren een band hebben opgebouwd
die we met een andere Porsche nooit snel zullen krijgen.
Het leek me leuk met dit verhaal “met een ander geluid”
eens te laten horen en ben benieuwd naar eventuele reacties
van mede clubleden.

De ideale plek die past
bij uw voertuig

Met vriendelijke groet,
Johan de Jong
Lidnummer 909.22
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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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HISTORISCHE GRAND PRIX
ZANDVOORT 2022

IN HET WEEKEND VAN 15 T/M 17 JULI JL. VOND DE HISTORISCHE
GRAND PRIX OP HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT PLAATS.
De Historische Grand Prix (HGP) biedt over vrijdag, zaterdag

liter V8. Klimmend op de Hunserug neemt de Falcon

en zondag een ruim en gevarieerd aanbod aan races,

met grote stappen afstand van de Mini Cooper. Bij

merendeels jaren 60, 70 en 80.

het aanremmen van de Hans Ernst bocht gooit de
loodzware Falcon vroegtijdig zijn anker uit, terwijl

Racen met dergelijke auto’s geeft een heel andere dimensie dan

de Cooper pas 60 meter later zijn remactie inzet.

Aan de start van de Masters Racing Legends verschijnen Formule

keer gelokaliseerd in de Tarzanbocht. Hier werden

racen met moderne auto’s. Moderne raceauto’s beschikken meestal

Dit soort situaties leidt veelal tot verwarring bij de

1-auto’s met 3-litermotoren uit “het gouden tijdperk”, de periode

vele Porsche Renn Sport modellen en varianten

over sequentiële versnellingsbakken, bedient met schakelflippers,

coureurs van dergelijke zware raceauto’s. Zij zien

van 1968 tot 1985. Hier was ook de Tyrell P34 te zien. Heel gaaf en

(Touring & Club Sport) gepresenteerd zoals de 911

race ABS, tractiecontrole etc. Dit maakt de rondetijden consistent

opeens hun concurrent voorbij scheren waarop zij

indrukwekkend om deze unieke F1 racer met 6 wielen (4 sturende

2.7 RS, de 964 RS en 993. Ook de 917 waarmee

en vooral vrij “clean” om te aanschouwen. Nee, bij de HGP is dit

niet zelden trachten te pareren door ook later te gaan

voorwielen) in actie te zien. De Masters Historic Sports Cars serie

onze Gijs van Lennep en Helmut Marko in 1971 de

wel anders. De coureurs verremmen zich wel eens, blokkerende

remmen. Hierdoor wordt de apex van de bocht niet

is het domein van de prototypes en GT’s die in de jaren ’60 en de

24H van Le Mans wonnen, was hier present. De

wielen, verkeerd op- en of terugschakelen en vooral het vechten

meer gehaald en schieten rechtdoor…

eerste helft van de jaren ’70 in actie kwamen tijdens de 24 uren van

pitboxen, de paddock en het via de tunnel te bereiken

met de auto voor goede tractie. Je ziet de raceauto’s veelvuldig

Le Mans. Denk hierbij aan gruwelijk snelle & luidruchtige auto’s

binnenterrein bieden je gelegenheid om van heel

onder- of overstuurd een bocht ronden. Dit is een spectaculair

Ook de Endurance Legends zijn vertegenwoordigd.

als de Lola T70, Chevron B19 en McLaren M1B. Het programma

dichtbij de raceauto’s te bewonderen en een praatje

schouwspel en geeft ook veel dynamiek in de race. Neem

Dit is hét kampioenschap van prototypes en GT’s die

werd tussentijds gevuld met demonstraties van F1 auto’s , Porsche,

te maken met de monteurs. Heel interessant en mooi

bijvoorbeeld de NK GTTC. Hier strijden vele typen auto’s (Porsche

tussen 1995 en 2015 deelnamen aan het FIA WEC

BMW, merkenclubs van DAF en Jaguar en Classic Le Mans

om naar het gepassioneerd betoog van de monteur

911 RSR, RS, ST, Ford Escort MK1, Ford Falcon, Ford Mustang,

en 24 uren van Le Mans. Heel snelle raceauto’s!

deelnemers. De Porsche liefhebbers komen goed aan hun trekken.

te luisteren. Ja, de Historic Grand Prix staat niet voor

Ferrari 512 BB LM, Mini Cooper S, Alfa GTAM etc.) met elkaar die

In de Max Formula klasse rijden de snelste single

Zij zijn in vele race klassen vertegenwoordigd.

niets elk jaar weer op het favorietenlijstje.

op het eerste oog ongelijkwaardig zijn. Neem bijvoorbeeld een Mini

seaters die de afgelopen 30 jaar zijn gebouwd. Met

Cooper S versus een Ford Falcon. Een 1.3 liter viercilinder versus 4,3

Formule 1, Indycars en GP2 auto’s aan de start!

Porsche heeft traditiegetrouw een smaakvolle hospitality, deze

Peter Broerse
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Het sportiefste verjaardagsfeest van het jaar:

Porsche 911 Carrera RS 2.7 ziet Abraham
op Historic Grand Prix
Het was een groot feest: Porsche heeft de 50e verjaardag van de 911 Carrera RS 2.7 op
sportieve wijze gevierd tijdens de Historic Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort. Het
startsein was een indrukwekkende parade van 911 RS modellen op de duinenpiste. Le
Mans legende Gijs van Lennep kwam daarbij ook in actie. Ook op de dagen erna waren er
demonstratieritten op het circuit. In de vrij toegankelijke Porsche Heritage Garage waren
naast de RS-modellen ook de legendarische 917 KH Martini en de nieuwe 911 Sport
Classic van dichtbij te bewonderen.
Bij de exclusieve 911 RS parade op donderdagavond en tijdens de demonstratierondes in het
weekeinde van de Historic Grand Prix was de 911 Carrera RS 2.7 het onbetwiste middelpunt
van de feestelijkheden. De speciaal voor de autosport ontwikkelde lichtgewicht 911 Carrera
RS 2.7 met zijn kenmerkende ducktail achterspoiler werd tijdens welluidende rondes over het
circuit vergezeld door 911 RS modellen van latere generaties. Diverse ervan waren speciaal
daarvoor overgekomen uit het Porsche Museum in Stuttgart en werden bestuurd door
Nederlandse coureurs uit de verschillende Porsche merkencups.
De Porsche Heritage Garage
De Porsche Heritage Garage, die in de legendarische Tarzanbocht stond opgesteld, was de
perfecte locatie voor deze viering. In deze, voor iedereen toegankelijke, ‘hangar’ stonden
diverse 911 Carrera RS modellen centraal. Ze werden geflankeerd door de sportieve en
zeldzame RS-uitvoeringen van latere 911 generaties. Daarnaast viel er voor het publiek nog
meer te genieten. Zo waren de nieuwe 911 Sport Classic en de 911 Sport Classic uit 1997
special guests. Dat de 911 Carrera RS 2.7 de inspiratiebron was voor deze Limited Editions
blijkt onder meer uit de ducktail spoiler.
Le Mans legendes
Een andere blikvanger in de Porsche Heritage Garage was de Porsche 917 KH waarmee Gijs
van Lennep in 1971 de 24 Uur van Le Mans won. Ook deze in de legendarische Martini kleuren
uitgevoerde bolide was uitgeleend door het Porsche Museum in Stuttgart. Gijs van Lennep,
die onlangs zijn 80e verjaardag vierde was zichtbaar ingenomen met de komst van ‘zijn’ 917.
Getuige de lange rijen bij de handtekeningensessies van de eregast van Porsche wist ook het
publiek deze reünie van coureur en auto zeer te waarderen.
Een feest voor iedereen
Gedurende het hele weekeinde was het een drukte van belang in de Porsche Heritage Garage,
ook in de Kids Corner waar jonge fans konden knutselen en simracen. In de Classic Photobooth
klikte de camera continu: hier kregen bezoekers de unieke kans om zich te laten fotograferen
in een klassieke Porsche 356 Speedster. Er waren ook rustpunten op het feest: in de Porsche
VIP-hospitality naast en achter de Porsche Heritage Garage konden gasten van Porsche
ontspannen genieten van smaakvolle hapjes en drankjes. Dit front row met een spectaculair
uitzicht op de Tarzanbocht. Dé beste plek op het circuit, waar zich tijdens de Formule 1-races
op Zandvoort ook de F1 Paddock Club bevindt.
Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2022 Porsche Nederland
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LE MANS CLASSIC 2022
GEEN UITGEBREID VERSLAG – DE FOTO’S SPREKEN IMMERS
VOOR ZICH – MAAR EEN COMPILATIE VAN DE REACTIES VIA
DE GROEPS-APP NA AFLOOP VAN HET TOT IN DE PUNTJES
DOOR ONZE CLUBVOORZITTER
HESSEL ROUKEMA
GEORGANISEERDE BEZOEK
AAN HET GEWELDIGE LE MANS
CLASSIC EVENEMENT VAN 1
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compilatie van de reacties via de groeps-app
na afloop van dit geweldige tot in de puntjes
door onze clubvoorzitter Hessel Roukema
georganiseerde en Le Mans Classic evenement
van 1 t/m 4 juli 2022.
In zijn nawoord schrijft Hessel dat er voor 2023 een
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bijzondere editie van LMC op de rol staat vanwege
het honderdjarig bestaan van “Le Mans”. Direct na
afloop van het evenement is dan ook besloten ons
als club voor volgend jaar in te schrijven en is ook de
camping alvast gereserveerd. Voor hen die volgend
jaar (opnieuw) van de partij willen zijn: hou je inbox

Bedankt voor alle gezelligheid
super weekend! Sebastiaan

g!
etelijke ervarin
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komende periode in de gaten want “vol is vol”!
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Thank you for the nice “Porsche Club” experience. It was
fun and I enjoyed it. Tomorrow I will go back to Italy and if
anyone will be passing near my area in the future feel free

Wij zijn inmiddels ook thuis. We kunnen ons
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maar bij alle bedankjes en complimenten aansl
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Het was “formidable”. Erik Jan Huiberts
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Nawoord Sebastiaan:
Beste reisgenoten, mijn zwarte sc is weer gerepareerd. Het bleek dat de schakelvork, de geleider voor het
schakelmechaniek, in de bak nog maar met 1 ipv. 3 boutjes vast zat en daardoor wat kon verdraaien. Door de grote
ontstane speling kan je dan niet meer goed een versnelling selecteren. Het piepende geluid (ook in z’n vrij) uit de bak
was de schakelvork die contact kon maken met een tandwiel wat er vlakbij zit (liep dus wat te schrapen). Er lagen
losse boutjes en moertjes in de bak en ik ben daarom heel blij dat ik gekozen heb voor transport naar NL en niet meer
ben gaan rijden anders was de schade wellicht niet te overzien geweest. Nu was het uiteindelijk een kleine reparatie
en hoefde de bak ook niet uit de auto. Dank voor jullie support en tips!
Sebastiaan

Nawoord Hessel:
Jeroen en ik zijn ook veilig thuis gekomen. Dank jullie wel voor alle bedankjes, ik heb het graag gedaan. Verder
gehoord dat er volgend jaar weer een Le Mans Classic is aangezien in 2023 “100 jaar Le Mans” wordt gevierd. Dus
volgend jaar zetten we dit prachtige evenement weer op de kalender. Ook zullen we weer naar dezelfde camping
en hetzelfde veld gaan gezien de vele positieve reacties. Vanochtend op locatie meteen een optie genomen na de
eigenaresse te hebben gesproken. We moeten in oktober beslissen, dus inschrijving zal dit jaar in september zijn.
Dus wie gaat er mee? We gaan wel gewoon inschrijven dus hou je inbox komende weken in de gaten! Graag hoor ik
nog van jullie wat we anders of beter zouden kunnen doen volgend jaar. Lijkt me sowieso dat een ‘koffie station’ met
cupjes welkom zou zijn. Dank allemaal voor de gezelligheid en tot snel!
Hessel Roukema
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ONZE VOORZITTER

allemaal komt kijken bij het besturen van een club
als de onze. En dan heb ik nog niet eens gehad over
alle noodzakelijke klussen en taken die de andere
bestuursleden op zich nemen. Altijd klaar staan voor

DIE ER SAMEN MET DE ANDERE BESTUURSLEDEN VOOR ZORGT
DAT ALLES BINNEN DE CLUB REILT EN ZEILT

de club, er zijn als het nodig is, teamwork pur sang.
Hulde!
Hessels beoogd opvolger Patrick zal een behoorlijk
zware taak krijgen, maar ik heb er alle vertrouwen
in dat hij samen met de andere bestuursleden de
goede sfeer en alles wat er verder bij komt kijken
binnen onze mooie club zal weten voort te zetten.
Het is nog niet zover, maar graag wil ik Hessel alvast
Foto: Hessel repareert de auto van Maarten van Delft Westerhof tijdens
de Zwitserland – Italië rit in het voorjaar van 2017

bedanken voor alles wat hij gedurende de afgelopen
jaren voor de club en de leden heeft betekend, zonder
daarmee – ik heb het al gezegd – de andere leden van

ritten die Hessel samen met de Evenementencommissie

het bestuur en de commissies tekort te willen doen.

organiseert maar ook alles daaromheen. Denk aan de clubacties

Ik laat het hier voor nu bij en hoop dat we elkaar weer

als de clubkleding, Eerste Hulp Bij Pech pakketten, de DiskLok

snel zullen ontmoeten.

stuurbeveiligingen, de LED dashboardlampjes uit de USA, de
brandblussers uit het Verenigd Koninkrijk, recent nog de montage

Hartelijke groet,

handschoenen vanuit Porsche et cetera. Teveel om hier allemaal

Jan Broekhuizen

op te noemen. Daarnaast het organiseren en/of leiden van de
nieuwjaarsrecepties en de bestuurs- en jaarvergaderingen, het
dagelijks mailverkeer, contact met collega clubbesturen, met
PON en de fabriek, even een woordje doen tijdens evenementen,
beantwoorden van vragen van leden, bijstaan met hulp bij
calamiteiten tijdens ritten en ga zo maar door. Noodzakelijke taken
die zo gewoon lijken, maar al met al heel veel vrije tijd en energie
opslokken. En daardoor buitengewoon zijn.
Maar nu komt toch het moment naderbij dat Hessel de
voorzittershamer gaat neerleggen en zijn taken gaat overdragen aan
Gelijk de meeste clubs of verenigingen heeft ook onze club

in eerste instantie terughoudend om deze reparatie

zijn opvolger. Daarover nadenkend moet ik toch constateren dat we

een voorzitter die er samen met de andere bestuursleden

bij een net afgevulde tank uit te voeren, maar Hessel

hem in de voorzittersrol node zullen gaan missen. Ik denk dat ik

voor zorgt dat alles binnen de club reilt en zeilt. Naar de

twijfelde geen moment en wist uiteindelijk samen

namens iedereen spreek als ik zeg dat we trots mogen zijn op onze

clubleden en de buitenwereld toe eigenlijk de gewoonste

met Peter de klus te klaren.

mooie club met dit fijne bestuur en deze energieke en betrokken

zaak van de wereld, maar dat is lang niet altijd zo

Foto: Hessel geeft
uitleg over de rit
naar Le Mans,
juli 2022

voorzitter. Ik hoop dat iedereen die dit leest zich realiseert wat er

vanzelfsprekend. De directe aanleiding om hier ‘ns wat

Toen ik na enige tijd wachtend op het terras de auto

aandacht te besteden, was een gebeurtenis tijdens de reis

aan zag komen, slaakt ik een zucht van verlichting.

naar en het bezoek aan Le Mans Classic begin juli jl. In het

Jullie mogen gerust weten, een pak van m’n hart want

bijzonder wil ik hierbij stilstaan bij het optreden van onze

anders was het hele weekend in het water gevallen.

scheidende voorzitter Hessel Roukema.

De maandag na afloop hebben we een probleemloze
terugreis gehad en ik keek ervan op dat ik

Een lekkende benzine leiding onderweg noodzaakte mij om de

dinsdagochtend werd gebeld door onze voorzitter die

hulp van Hessel en technisch commissielid Peter Broerse – die

belangstellend vroeg hoe de terugreis verlopen was.

ook meereed – in te roepen om te proberen een oplossing voor dit

NIEUWE LEDEN
910.22

TOBI MUSSON 			

TOBIMUSSON@HOTMAIL.COM

911.22

RUUD KOOL				R.KOOL@KGT.NL

912.22

AAD ROZENDAL			AADROZENDAL@GMAIL.COM

probleem te vinden. Met behulp van de autoambulance die ook

Het hele voorval vormde voor mij de aanleiding om

aanwezig was en enkele oprijplaten konden Hessel en Peter onder

eens stil te staan bij wat onze voorzitter allemaal voor

913.22

WOUT VAN VLERKEN		

mijn auto komen en zien wat er aan de hand was. Mede door de

onze club betekent, zonder daarmee de andere leden

extra hulp van aanwezige clubleden is het uiteindelijk toch gelukt

van het bestuur en de commissies tekort te willen

914.22

PAUL KORTHALS			E.P.KORTHALS@HOME.NL

om het lek middels een hulpleiding van Peter te dichten. Peter was

doen. Het zijn niet alleen de prachtige meerdaagse

915.22

ARNOUD SCHUTTE			ARNOUD@SCHUTTEWEB.NL
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CONCOURS D’ÉLEGANCE
PALEIS SOESTDIJK
OP 26, 27 EN 28 AUGUSTUS 2022 VOND DE TWEEDE EDITIE VAN
HET CONCOURS D’ELEGANCE PALEIS SOESTDIJK PLAATS.

destijds op speciale bestelling door Enzo Ferrari voor zijn vriend
Prins Bernhard gebouwd met allerlei specifieke details, een speciale
motor en unieke interieur- en exterieurkleuren.
Naast de displays waren er in de paleistuinen en rondom de grote
vijver een groot aantal exposanten van klassieke en moderne
auto’s aanwezig maar ook uitgebreide catering, een boekenmarkt
en de al genoemde royal fair en de spectaculaire PreWar sprint
waar zeer vroege auto’s optraden, waaronder een vuurspugende
rook uitbrakende American LaFrance uit 1905 met ketting (!)

vaste onderdelen waarop de auto’s gejureerd worden,

aandrijving. Ronduit sensationeel! Behalve met klassieke auto’s

waaronder authenticiteit, zeldzaamheid, het belang

pakten een aantal importeurs en dealerbedrijven met moderne

van het model, maar ook de technische staat. En tot

auto’s uit waaronder Kroymans Ferrari, Alpine, Honda, Bentley

slot wordt er gekeken naar dat ene punt dat al in de

Leusden, Porsche Centrum Leusden en niet in de laatste plaats

naam verweven zit: de elegantie. De Best of Show van

Lotus die naast de gloednieuwe Emira ook (prototypes of

dit jaar én de winnaar volgens de junior jury werd de

préproductiemodellen van) de spectaculaire vol-elektrische Evija

Bugatti Type 57C Gangloff Speciale ‘Stelvio’ uit 1937.

hypercar (2.000 pk, 1.740 Nm en 0-300 in 9 seconden) en de
eveneens vol-elektrische Eletre SUV op de stand hadden staan.

Al met al wederom een zeer geslaagd en goed georganiseerd Concours in een mooie ambiance, prachtige

Uiteraard was daar ook het officiële Concours waar een vakkundige

locatie, schitterende collecties auto’s en heerlijk weer.

jury de ‘beste’ auto tot winnaar uitriep. Volgens de organisatie

Volgende keer zijn we zeker weer van de partij!

is de ‘beste’ auto beslist niet alleen een kwestie van smaak.
Allereerst is er een reglement met de basisvoorwaarden waaraan

Marc Bezem

deelnemende auto’s moeten voldoen. Bovendien zijn er een aantal

Redacteur - webmaster
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42
43
44
45
46
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48

Het eerste Concours op deze locatie was in 2019, de voor 2020 en 2021 geplande edities konden om de
welbekende reden geen doorgang vinden. Voorheen werd het Concours op Paleis ’t Loo in Apeldoorn gehouden,
maar vanwege de verbouwingswerkzaamheden aldaar moest worden uitgeweken naar een andere locatie en
dat werd Paleis Soestdijk. Bepaald geen straf bleek ook deze editie.
Dit jaar stond het Concours in het teken van het verleden, heden en

bewonderen. Er stonden ook verschillende “time

de toekomst van de auto. Van klassieke oldtimers tot spectaculaire

period” Porsches 911 en 912, daartussen enkele

prototypes en alles hier tussenin. Naast al het fraais op autogebied

auto’s van clubleden.

kon worden genoten van de PreWar Sprint, een modeshow, de royal
fair, live muziek en voor de kinderen was er een Trapautorace.

Het evenement zelf was opnieuw zeer fraai van
opzet en opgebouwd rondom allerlei thema’s. Aan

Bij aankomst op het speciaal ingerichte klassiekerparkeerterrein

de voorzijde van het voormalig paleis een aantal

werden we allerhartelijkst onthaald door clublid Bert Klunder,

zogenaamde displays van bijzondere en zeldzame

die zich al jaren als vrijwilliger inzet voor dit evenement. Gelijk de

klassieke auto’s waaronder een grote collectie Veritas

eerdere edities was Bert alle dagen van de vroege ochtend tot de late

modellen, Bugatti’s, Nederlandse carrosserieën en

avond met veel enthousiasme in touw. Naar zeggen van Bert was dit

als middelpunt onderaan het bordes de door het

vandaag “met afstand het mooiste parkeerterrein van Nederland”

Louwman Museum ter beschikking gestelde Ferrari

en dat was niet overdreven: alleen hier al kon je makkelijk een

500 Superfast Speziale van Prins Bernhard. Een

uur of langer rondstruinen om al het moois van de bezoekers te

unieke auto in de letterlijke zin van het woord, want
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DISPLAYS
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Display Veritas
Sextet Bugatti Type 57
Display Nederlandse Carrosserien
Ferrari 500 Superfast
Rariteiten Paddock
Welcome Display

SEPTEMBER 2022

BOEKENMARKT
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Antiquariaat Damokles
Automotive Literature Europe
C.A. Brinto de Campos
Vincent van der Vinne
Paul’s Car Art
Frenky Autodokumentatie

ROYAIL FAIR
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Suixtil / Mension
Wol�f & Haslinghuis
Excalibur Belgium
DS Covers
The Kings Elephant
Andaloussi Fashion
OKM
Bomencentrum Nederland
Klassiek & Techniek
Argadia/ Tres preciex voiture

CATERING
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Frietbuzz & Van Jan ko�ﬁe
Oranjerie foodcourt
Van Swoll IJs
De Po�ferij / Joeri’s ko�ﬁe & ijs
Concours Bar
Mrs. Italy, Villa Trasqua & Van Swoll IJs
Holydogs
Het Theehuis

NAMAC
Automobielhuys Misker
Meguiars
Tachyon & Brooks
Avelingen Restorations
De Croon Classics & More
Heijstee Classics
Historic Competition Services
VCCD
Bloemendaal Classic & Sportscars
Vetera Verzekeringen
Classic Job
Lukkien Autobekleding
Altena Classic Service
ALLSAFE Engine Rooms
DVSCC
Afrika-safari's.nl
TotalEnergies
Volvo
Honda
BOVAG
Stern Exclusief
Octane & HARC
The Collectables
VanderHall
Monceau Automobiles SRL
Eysing
Lotus
Alpine
KNAC
PAL-V
Kroymans Ferrari
Villa Trasqua
Davinci Yachts
Triumph Motor cycles
van Mossel MG
Carel Wüst Museum
Kuiper Verzekeringen
Bentley Leusden
Porsche Leusden
Youngtimer Magazine
SCARB
Aston Martin Owners Club
Maserati Club
Triumph Club
Saab Club
Classics at the Palace
FEHAC

CLUB D’ELEGANCE
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Hendriks / ROS
Hemstea / Arink
KNAC
Classicus
Rally the Globe
Gassan
Club d’Elegance
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CARS & COFFEE

Het DNA van Porsche
Centrum Leusden

PORSCHE CENTRUM LEUSDEN

De oudste Porsche dealer
van Nederland

Op zaterdag 10 september kwamen we bijeen
voor de Cars & Coffee meeting bij Porsche
Centrum Leusden.

Elke klant zoekt het bedrijf dat hij of zij zich het
best bij zich vindt passen. Wij hebben ieder een
duidelijk DNA. Amsterdam is bijvoorbeeld wat
‘sneller’. Bij Porsche Centrum Leusden zoeken
en vinden klanten wat meer ‘rust’.

Porsche centrum Leusden is gevestigd op de PON
campus gezamenlijk met de importeur en de vele
andere automerken aldaar. Na een heerlijke koffie
kregen we een rondleiding door de werkplaats en
toelichting op de uitbreidingsplannen. Een wederzien

Clubhuis
Klanten komen hier ook om hier gewoon een
koffietje te komen drinken; auto’s lijken bijna
een bijzaak. De beleving vinden we belangrijker.
In plaats van simpelweg een plek te zijn om je
Porsche te kopen of te laten onderhouden,
fungeren de Porsche Centra van de toekomst
ook als ontmoetingsplekken voor klanten,
eigenaren en fans. ‘Destination Porsche’ wordt
dat genoemd. De dealer is een soort clubhuis
voor de Porsche-community. Porsche Centrum
Leusden wordt in de loop van volgend jaar
ook op die nieuwe manier van autobeleving
ingericht. Vanbuiten én vanbinnen. Alleen de
glaswand blijft nog staan, bij wijze van spreken
dan; de rest wordt allemaal nieuw.

tussen clubleden in het “clubhuis” tussen de auto’s
in de showroom.

Zeventig jaar
Leusden bestaat al zo’n zeventig jaar. We
hebben hier dan ook sinds jaren een sterk
eigen DNA. Dat zit ‘m voornamelijk in hoe
we met elkaar omgaan. Wij vinden het heel
belangrijk dat iedereen zich hier comfortabel
voelt. Leusden blijft natuurlijk wel Leusden, met
alle leuke en wellicht minder leuke aspecten
die daarbij horen. Het feit blijft dat we op een
campus zitten; dat is een vaststaand gegeven.
Maar het is ook een feit dat we binnen deze
muren gastvrij en hartelijk zijn; dat we graag
een stap harder zetten voor onze klant. Dat
laatste is allesbepalend.
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3e jaargang
Nr 2

CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS
MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG
ALLE VOOR 2020 EN EEN GROOT DEEL VAN 2021 GEPLANDE
EXTERNE- EN 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.

redacteur(s) van het clubblad. Jan stelt de lezers en leden gelijk maar

hij was er van 1952 tot 1968 hoofd publiciteit en

gerust: er komen geen grote veranderingen aan het format van het

racedirecteur en droeg vanuit die hoedanigheid

clubblad maar er wordt voortgeborduurd op de ingeslagen weg. Geen

ook in belangrijke mate bij aan de algemene

ommezwaai dus maar consolideren. Wat in zijn voorwoord door de

naamsbekendheid en ontwikkeling van Porsche. In

voorzitter als een zware taak werd bestempeld, valt volgens Jan zelf

de jaren daarvoor had hij zelf een succesvolle race

voor deze uitgave mee, gelet op de grote hoeveelheid kopij van de

carrière. Zo won hij onder meer in 1940 samen met

leden. Er moest zelfs een selectie worden gemaakt, omdat lang niet

Walter Bäumer de Mille Migliai een BMW 328 coupe,

alles kan worden geplaatst. De rest volgt later dit seizoen. Aanleveren

als een van de drie niet-Italianen die deze race ooit op

van kopij kan per post, per telefax (!) maar als men het de redactie écht

hun naam wisten te zetten. Zijn lidmaatschap van de

makkelijk wil maken ook per floppy (!!). NB. De bijgaande foto van Jan

SS rondom de oorlogsjaren vormden een smet op zijn

van Laar is genomen tijdens de FirePro demonstratie eind 2021…

blazoen, hoewel hem dat in de jaren erna niet zou
zijn nagedragen. In 1968 beëindigde Von Hanstein

In de evenementenagenda staan voor tweede helft van het 1996

zijn langjarige loopbaan bij Porsche maar hij bleef

seizoen op de rol:

nog lang betrokken en aanwezig bij belangrijke

-	De Zolder Oldtimer dag op zondag 4 augustus ism. de Porsche

Porsche evenementen. Gijs sprak de toen nog zeer

Classic Club België waaraan met maximaal 15 Porsches van voor

vitale Huschke in de zomer van 1995 in Heidelberg.

september 1973 kan worden deelgenomen. De kosten bedragen
Bfr. 1.000,- oftewel fl. 55,- per equipe.
-	De rit samen met de Porsche 356 club op zondag 8 september.
Verzameld wordt bij het Automuseum in Raamsdonksveer met
aansluitend een rit van 70 kilometer door Zuid Holland.
-	Het 2e Internationale Porsche Classic treffen in ’t Zwitserse
Verbier van 27 t/m 29 september met een diner dansant, Alpine
rally met picknick, Concours d’Elegance, een galadiner en een
recreatieve rondrit met boottocht. Verblijf in driesterren hotels.
Prijzen variëren afhankelijk van het hotel tussen de fl. 550,- tot
fl. 650,- per persoon all-in exclusief drankjes. Vergeleken met de
huidige prijzen voor dit soort evenementen in Zwitserland een
koopje kan ik u vertellen…
-	De technische bijeenkomst op een nader in te plannen zaterdag of
zondag in november.

D

Verder in de kalender nog een groot aantal externe evenementen.

eze keer een terugblik op jaargang 3 nummer 2 van het “Negen

prijsstelling. Gijs wil op dat evenement als club

11 en 12 Nieuws”, verschenen in juni 1996.

namelijk “goed voor de dag komen”.

De voorzitter doet verslag van zijn deelname samen
met Hans Böger aan de Voorjaarsrit rondom

In een In Memoriam staat voorzitter Gijs van Wagensveld stil bij

Brussel op 31 maart 1996 op uitnodiging van

het overlijden op 5 maart 1996 op 85-jarige leeftijd van de bekende

de familie Pauwels van de Porsche Classic Club

In zijn stukje van de voorzitter maakt Gijs van Wagensveld

Jan van Laar stelt zichzelf – en zijn partner Hermie

en bevlogen Porsche oud topman Huschke von Hanstein, de

Belgium. Het gezegde “Maart roert zijn staart” deed

melding van het heuglijke feit dat het clubblad vanaf nu zal worden

– in de rubriek van de redactie voor als de nieuwe

“Racende Baron”. Gijs roemt de grote betekenis van deze kleurrijke

die dag opgeld want er lag ’s ochtends bij vertrek

figuur voor de race successen in de jaren 50 en 60 bij Porsche,

een flink pak sneeuw in Rosmalen! Dit was evenwel

verzorgd door Jan en Hermie van Laar. Het bestuur is “heel blij
dat zij met zoveel enthousiasme deze toch wel zware taak op zich

geen beletsel om met de Porsche op pad te gaan, het

hebben genomen”. Op het moment van schrijven is natuurlijk niet

rijden door de sneeuw was naar zeggen een aparte

bekend dat Jan en Hermie het clubblad gedurende vele jaren zullen

belevenis. Beide heren waren maar net op tijd op het

verzorgen en dat ze 26 jaar na dato in 2022 nog steeds actieve leden

verzamelpunt, het enorme complex van Volkswagen-,

van de club zijn! Gijs kijkt verder terug op het geslaagde Limburg

Audi- en Porsche importeur en -dealer d’Ieteren in

weekend in mei en de evenzo goed bevallen circuitdag op Zolder (B)

Brussel. De 50 deelnemende auto’s konden binnen

op Hemelvaartsdag. Verder heeft Gijs eind april samen met Hans

worden gestald waarna een rondleiding volgde,

Böger deelgenomen aan de door de NRS georganiseerde Vogezen

ook door het eigen museum (!) van het bedrijf.

Classic Tourrally. Ze hebben veel plezier gehad maar plaatsen

Aansluitend volgde een bolletje-pijltje puzzelrit in de

wel de nodige kanttekeningen bij de klassementsproeven waarbij

omgeving waarmee het koppel deze keer helaas niet

hoge snelheden moesten worden aangehouden, wat tot gevaarlijke

in de prijzen viel.

situaties had kunnen leiden. Tot slot nog een oproep aan de leden
om vooral in te schrijven op de 2e Internationale Porsche Classic

Van de van 26 tot en met 30 april verreden Vogezen

Meeting in het Zwitserse Verbier, naar zeggen voor een redelijke

Classic Toerrally doen in dit clubblad maar
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liefst drie

om kennis te maken. In zijn inleidende praatje keek

(1956?) geproduceerde Porsche 356A. Om dat nog

deelnemende

voorzitter Gijs van Wagensveld terug op de in het

even in te kaderen: Het oprichtingsjaar 1956 ligt

equipes

voorgaande jaar gehouden evenementen, waarna de

bijna 10 jaar vóór de aflevering van

verslag: Jan

notulen van de vorige vergadering en de financiële

de eerste Porsches 911

en Hermie

stukken werden afgehamerd. Albert Vos – net als

waarmee aan onze

van Laar

Jan en Hermie van Laar anno 2022 nog steeds

club kan worden

met hun

actief lid van de club – werd in de vergadering met

deelgenomen. De

(lekkende)

unanieme stemmen gekozen als nieuw bestuurslid.

PCH heeft het

911 Targa,

Het redacteurschap was ten tijde van de vergadering

jubileum naar zeggen

Henk Beunk

nog niet ingevuld, want dit punt maakte onderdeel

in besloten kring

met copiloot

uit van de agenda. De aanwas van nieuwe leden

in mei 1996 gevierd

Herman

en het almaar groeiende aantal deelnemers aan

Mulder in

evenementen brengt met zich mee dat de leden

Marianne van Hilten doet verslag van de op 2e Paasdag gehouden

de 911 SC

met een tocht naar een
kasteel in Frankrijk.

zich voortaan altijd vooraf moeten opgeven, mede

voorjaarsrit. Startpunt lag in Waardenburg waar de koffie en

met automaat en het anonieme “Equipe Gele 911T” (wat als ik het

in verband met het reserveren van restaurants en

Bossche bollen al voor de 31 deelnemende equipes klaarstonden.

Ook de (toenmalige) Porsche 924 club krijgt de

verslag van Jan van Laar juist interpreteer bestond uit Bob Parson

andere voorbereidingen. Op de slotvraag of er nog

Het weer werkte die dag helaas niet bepaald mee, maar dat

felicitaties van het bestuur, in hun geval met de

met zijn navigator Marcell). Dit dan nog los van de voorzitter die

nieuwe clubartikelen in de pijplijn zitten, wordt

mocht uiteindelijk de pret niet drukken. Tijdens de aansluitende

20ste verjaardag van dat model. Op 23 juni 1996

in zijn voorwoord ook al verslag doet van diens deelname aan dit

vooralsnog negatief gereageerd. Het moet volgens het

puzzelrit werden onder meer het pittoreske Zaltbommel, kasteel

wordt hier op grootste wijze bij stilgestaan tijdens

evenement in diens rode 912, samen met copiloot Hans Böger.

bestuur geen winkel worden, dus het blijft voorlopig

Ammersoyen, Poederoyen, Brakel en Zuilichem aangedaan. De

een internationaal Porsche 924 treffen in Gemert.

Bij aankomst op het verzamelpunt in de stad Luxemburg bleek

bij de clubtruien. Na afloop van de vergadering werd

dag eindigde in Restaurant de Woerd waar ook de prijzen voor de

De aanvankelijk als Volkswagen ontwikkelde

het al een drukte van belang maar waren inmiddels ook al een

een video van de Vogezen Classic Tour getoond.

beste puzzelaars werden uitgereikt. De hoofdprijs ging met Jan en

Porsche 924 werd in 1976 als “instapper” door

Hermie van Laar mee naar huis.

Porsche op de markt gezet, als vervanger van de

8-tal auto’s met meer of minder serieuze pech aan de kant gezet.
Er werd die avond dan ook tot de late uurtjes gerepareerd. Dat

Clublid J.P. Klepbreuk maakt melding van de voor

914 die toen al een tijdje uit productie was (in de

ging de volgende ochtend vrolijk door, want tijdens de verplichte

het voorjaar van 1997 geplande Grossglockner

USA werd om dat gat op te vullen in modeljaar

keuring vielen de nodige auto’s door de mand en werden de

tour. Aan de trip van 11 tot 19 mei kunnen

1976 de 912E geleverd). De mede door Harm Lagaay

gereedschapstassen weer tevoorschijn gehaald. De driedaagse

maximaal 15 equipes deelnemen. Er wordt overnacht

ontworpen Porsche 924 met zijn van de Audi 100

rally zelf stond in het teken van eindeloos puzzelen, intekenen

afgeleide watergekoelde motor voorin en de tegen

van routes op de stafkaarten, rijden, omrijden, verkeerd rijden,

de achteras aangebouwde versnellingsbak – het

terugrijden en bij tijd en wijle nog meer sleutelen en bij de meeste

zogenaamde transaxle principe – werd in eerste

equipes stapelden de strafpunten zich naarmate de rally vorderde

instantie met scepsis ontvangen, want de auto was

almaar verder op. Gijs en copiloot Hans belandden de eerste dag

watergekoeld en werd door puristen “niet als een

in een greppel maar liepen daarbij gelukkig geen averij op. Het

echte Porsche” beschouwd. Dat vooroordeel stond

waren al met al lange dagen met ternauwernood voldoende tijd

de verkoopsuccessen niet in de weg want de 924

voor het eten en enige ontspanning en de reparatiedienst draaide

ontpopte zich tot het eerste echte volumemodel

overuren. Maar vooral werd onderweg veel gelachen en plezier

van Porsche en was al in het tweede productiejaar

gemaakt. Bij de prijsuitreiking op maandagavond vielen de

1977 met bijna 24.000 eenheden de best verkopende

4 equipes nét buiten de prijzen, maar kregen alle deelnemers wel

sportwagen ter wereld!

de Coupe de Vogezen mee naar huis.

Bob Hahn – medeoprichter van de club – geeft een praktische
technische tip aangaande de torsiestang koker van de

Hermie doet beknopt verslag van de in het voorjaar in herberg

achterwielophanging. Hier kan zich door een kleine lekkage aan

“De Prins” in Berlicum gehouden jaarvergadering. Naast het

de wielzijde water ophopen, met zeer ernstige roestproblemen tot

voltallig bestuur namen daar zo’n 20 leden aan deel, waaronder

in “gemütliche Gasthofen”, de kosten bedragen ca. fl.

gevolg. Remedie hiertegen is simpel maar doeltreffend: boor een

een aantal nieuwe leden die de vergadering hadden aangegrepen

1.600,- per equipe. Er zal in totaal zo’n 2.500 kilometer

gaatje midden onder in de buis, zodat eventueel binnendringend

worden afgelegd en gelet op het programma is de tocht

water weg kan lopen. Verder is het zaaks de buis aan de

niet geschikt voor “langslapers”. Startpunt van de rit is

binnenzijde elke 2 jaar te behandelen met Dinitrol. Een tip die

in Stuttgart Zuffenhausen, waar het Porsche Museum

volgens hem eigenlijk geldt voor de hele onderzijde, kokers en

en de fabriek zullen worden bezocht. Aansluitend

andere holle ruimten.

wordt doorgereden naar Gmünd en het Porsche

40

Museum van Helmut Pfeifhofer. Vervolgens via Italië

Het clubbestuur feliciteert de Porsche Club Holland

richting Innsbruck en uiteindelijk langs de Bodensee

met het 40-jarig bestaan. De PCH is hiermee een van de eerste en

naar het Zwarte Woud. De inschrijving zal later in het

oudste officiële Porsche clubs wereldwijd. In hun oprichtingsjaar

jaar worden geopend.

rolde de 10.000ste Porsche van de band. Dat was een in 1955
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In de rubriek FEHACtiviteiten

Dat u het maar weet… Op 18 mei 1996 is het

maart 1996 die in de beginjaren

precies 100 jaar geleden dat de eerste automobiel

van het clubblad gewoon

– een Benz – een rit maakte in Nederland, van

in zijn geheel één-op-één

Arnhem naar Den Haag. Dit heugelijke feit wordt

wordt overgenomen, een

van 13 tot 15 september 1996 met verschillende

uitgebreide verhandeling over

manifestaties, toer ritten en dergelijke in den

de registratie van klassieke

lande herdacht. In het FEHAC clubcontact

rijwielen met hulpmotor (oftewel

wordt een opsomming gegeven van recente

bromfietsen) en de activiteiten

publiciteit rondom klassieke auto’s op televisie

van de Motorencommissie.

(Twee Vandaag) en in landelijke dagbladen en

Verder dat het verlengen van

tijdschriften (Telegraaf, NRC en Autovisie). Verder

de schorsing van een klassiek

een verhandeling over de meest recente CBS cijfers,

voertuig altijd 50 gulden kost,

die duiden op een afname van het aantal voertuigen

ook voor voertuigen jonger dan 15 jaar. Een eerste schorsing voor

ouder dan 20 jaar. Oorzaken zou liggen in de

een klassiek voertuig (ouder dan 15 jaar) kosten 50 gulden, maar

geïntroduceerde voertuigverplichtingen zoals de

voor een voertuig jónger dan 15 jaar maar liefst 150 gulden. Tijdig

APK, verzekeringsplicht en motorrijtuigenbelasting.

verlengen dus! Er gelden uitzonderingen voor verzamelingen

Er wordt meer gesloopt dan dat er aanwas is. Bij

van klassieke voertuigen ouder dan 15 jaar: vanaf het 6e voertuig

klassiekers ouder dan 25 jaar is een lichte stijging te

zijn er geen kosten aan verbonden. De zogenaamde “zelfsloop

zien. Opvallende trend is verder dat meer en meer

regeling” waarbij het kenteken bij de RDW wordt ingeleverd,

klassiekers in die categorie worden geïmporteerd

mag niet worden misbruikt als permanente schorsing. Er wordt

en aangeschaft vanwege de fiscale voordeeltjes. De

daadwerkelijk gecontroleerd of het voertuig na ontmanteling ook

FEHAC spreekt de zorg uit dat de overheid wellicht

werkelijk is afgevoerd naar een sloopbedrijf. Bij aankoop van een

komt met corrigerende maatregelen hiertegen die

voertuig met een geldig Nederlands kenteken moet u ’t voertuig

ook de hobbyist zouden kunnen treffen.

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

binnen 28 dagen verzekeren (boete bij niet of te laat verzekeren
bedraagt 400 gulden), een eventuele APK mag 2 maanden

Ook in deze uitgave een flinke lijst van nieuwe

verlopen zijn. Vrijstelling van de Motorrijtuigenbelasting voor 25+

leden, deze keer over het tweede kwartaal van

voertuigen moet binnen 14 dagen schriftelijk worden aangevraagd

1996. De aanwas over die periode bedraagt 15

bij het Cbm, Postbus 9047 te 7300 GJ Apeldoorn. In het korte

leden en 2 begunstigers. Alleen Gustaaf Kühne met

nieuws wordt melding gemaakt staken van de levering van gelode

lidnummer 183 is anno 2022 nog lid van de club,

benzine binnen 2 á 3 jaar. Verder dat het Ministerie van VROM

de rest niet meer. Onder het kopje lidmaatschap

de definitie van het begrip autowrak bij wet heeft gedefinieerd:

en contributie wordt een 6-tal leden met naam en

een motorvoertuig op meer dan 2 wielen dat rij technisch in

toenaam publiekelijk geroyeerd omdat zij ook na

onvoldoende staat van onderhoud én in kennelijk verwaarloosde

een herinnering de contributie niet hebben betaald.

staat verkeert én niet is voorzien van een geldig kentekenbewijs.

De namen van deze leden kunnen van de ledenlijst
worden geschrapt.
In de rubriek Aangeboden & Gevraagd biedt Dick

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

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

Schiferli 1 set nieuwe bagageruimte-dempers aan
voor fl. 65,- en een complete nieuwe set pakkingen
voor een versnellingsbak voor fl. 74,-, beiden voor
een Porsche 911 modeljaar 1970. Verder 2 gebruikte

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

1976 t/m 1986. Th. Coppens zet zijn Porsche

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

911L uit 1968 te koop, in goede staat mét airco en

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)

elektrische spiegels voor een Porsche 911 modeljaar

Nederlands kenteken voor fl. 27.500,-.
Samenstelling artikel:

Medische productveiligheid

Marc Bezem
redacteur – webmaster
Almelo
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den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

Metcalfe zich, “en het enige waar hij over wilde praten, was
deze nieuwe ‘Turbo’ die een revolutie teweeg zou brengen in het
autorijden. Hij liet me allerlei foto’s zien en ik herinner me nog
hoe speciaal de auto eruit zag.”
Porsche 911 Turbo – de auto van zijn jongensdromen
Metcalfe kocht en reedt gedurende de Evo periode snelle en
exclusieve auto’s van verschillende merken, maar later herleefde hij

auto die je echt wilt bezitten degene met het meest

die lang gekoesterde Porsche-passie door een vroege 930 te kopen,

eigenzinnige karakter.”

de auto van zijn jongensdromen, en nog een 993 Turbo die was
omgebouwd naar GT2-specificatie. Het was tijdens deze periode

Geweldige wegen ontdekken en auto’s leren kennen

dat hij “Harry’s Garage” begon, waarbij hij wekelijkse videoreviews

De 911 Turbo S neemt inmiddels een prominente

van nieuwe auto’s plaatste naast regelmatige rapporten over zijn

plaats in “Harry’s Garage” in en heeft zojuist een

eigen collectie. De 911-modellen stonden in zijn garage schouder

roadtrip van 2.000 kilometer door Zuid-Europa achter

aan schouder naast een gevarieerde mix van historische en moderne

de rug. Dat is soort spreekwoordelijke “ontsnapping”

Britse en Italiaanse supersportwagens. Maar Metcalfe bleef intussen

waar Metcalfe voor leeft, geweldige wegen ontdekken

zoeken naar een Porsche die qua vermogen en drama konden

en zijn auto’s in de echte wereld leren kennen. “Ik zeg

wedijveren met zijn meest exotische supercars.

altijd dat auto’s heel goed moeten zijn in langzaam
rijden, omdat we daar tegenwoordig helaas veel
tijd aan besteden. En deze auto kan de hele dag

NEUSJE VAN DE ZALM

scharrelen, maar dan heeft hij die wilde kant waar
je ineens vliegt, met ouderwetse 911-ophanging en
remmen. Ik worstel met het ding, ben het nog steeds
aan het leren - en ik ben in de hemel!”

DE BRITSE HARRY METCALFE VERZAMELT SPORTWAGENS EN
IS MET DIE VERZAMELING EEN WERELDBEROEMDE YOUTUBE
STER GEWORDEN. DE TROTS VAN ZIJN COLLECTIE IS EEN ZEER
EXCLUSIEVE PORSCHE 911 TURBO S IN DE KLEUR GUARDSRED.

Meer dan 500.000 mensen volgen Harry Metcalfe
op zijn YouTube-kanaal “Harry’s Garage”, waarop
onder meer de roadtrip met de 930 Turbo S in
Spanje te zien is.
Kijk op https://www.youtube.com/channel/
UCIB5XXHNAWWzTOw6guIMYCg.

Na tientallen jaren te hebben gejongleerd als landbouwer en

landbouwgrond. Alle winsten die niet terug in

autojournalist, heeft Harry Metcalfe eindelijk de harmonie in

het bedrijf werden geïnvesteerd, gingen naar zijn

Credits:

zijn bestaan gevonden. Inmiddels is de 63-jarige Brit uitgegroeid

tweede liefde, auto’s. Zijn interessant assortiment

Tekst voor het eerst gepubliceerd in het Porsche-

tot een wereldwijd erkende auto-autoriteit en verdeelt hij zijn

hoogwaardige weg- en raceauto’s trok al snel de

tijdschrift Christophorus, nr. 403.

tijd tussen het runnen van een boerderij van 122 hectare op het

aandacht van de Britse autopers, en na hechte

Auteur: Matt Master

Engelse platteland en het presenteren van een YouTube-kanaal

vriendschappen binnen de industrie te hebben

wat geheel is gewijd aan zijn autocollectie. Het kanaal is bij zijn

gesmeed, werd Metcalfe in 1998 medeoprichter van

PORSCHE 911 TURBO S

Fotograaf: Matt Howell

bijna half miljoen abonnees bekend als “Harry’s Garage”.

Evo Magazine, een niche tijdschrift voor snelle en

De oplossing kwam in de vorm van een 911 Turbo uit 1989 die

exclusieve auto’s wat al snel een gerenommeerde

bij Porsche het Sonderwunsch personalisatieprogramma had

naam kreeg onder ’n internationaal lezerspubliek.

doorlopen. De Guardsred 930 Turbo S had een op Groep-4

STUDIE
Hoewel landbouw in zijn bloed zit, legt Metcalfe uit dat het

geïnspireerde voorspoiler met opgewaardeerde oliekoeler, quad-

boerenleven niet altijd deel uitmaakte van het plan. “Toen ik op

DE EERSTE PORSCHE

school zat, wilde ik auto-ingenieur worden,” legt hij uit, “maar ik

Het was in deze fase dat Metcalfe zijn eerste

Porsche 959. De auto verliet de fabriek ook met 17-inch RUF

was slecht in wiskunde en niet geslaagd voor de juiste examens.

Porsche kocht, een zwarte 993 Turbo die hij inzette

wielen en een tot 3,4-liter opgeboorde Motorsport motor die

Ik had als vakantiebaantje op boerderijen gewerkt en mijn opa was

als dagelijkse auto. De combinatie van prestaties

meer dan 400 pk levert, zo’n 30 procent meer dan een standaard

boer, dus ik kwam op de landbouwschool terecht en zwaaide af als

en bruikbaarheid leidde tot een toenemende

911 Turbo uit die periode. Metcalfe verwierf de auto eind 2021 en

graan inkoper.”

belangstelling voor Porsche 911 turbo modellen,

is sindsdien begonnen met het in kaart brengen van de unieke

waarvan de oorsprong terug te voeren is op de

geschiedenis en het even ongewoon karakter van de auto. “Als

EVO MAGAZINE

uitlaten en de stoelen en het stuur van een de legendarische

originele Type 930 Turbo uit 1975. “In mijn jeugd

je het geluk hebt alles te hebben gereden, zijn het de zeg maar

Metcalfe begon met akkerbouw in het begin van de jaren negentig

hadden mijn ouders net een architect in dienst

afwijkende auto’s die je het meeste teruggeven”, legt hij uit. “Je

en bewerkte halverwege dat decennium bijna 800 hectare

genomen die een Porsche-fanaat was”, herinnert

kunt perfect weggedrag of verfijning nastreven, maar soms is de
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REIS NAAR HET VERLEDEN
IN MEI 2008 BRACHT IK SAMEN MET MIJN VROUW EEN BEZOEK
AAN DE OORLOGSSTRANDEN IN NORMANDIË.
Natuurlijk reden we me de Porsche 911 die ons ook bij deze rit

met mooie natuur en leuke dorpjes. Zeker de moeite

geweldig veel plezier heeft gegeven.

waard om er een keer een weekje door te brengen.
Vanaf Utrecht is het ongeveer 7 uur rijden, een afstand

Normandië is bij de meeste van ons bekend van de invasie van de

die ook met de klassieke Porsche 911 of 912 goed te

geallieerden in de nacht van 5 op 6 juni 1944. Ik kan u zeggen dat

overbruggen is. Mocht je er twee dagen over willen

het bezoek aan de stranden en het achterland een enorme indruk op

doen, dan raad ik je een overnachting aan in Ieper in

ons heeft gemaakt. Onlangs kwam ik de toen gemaakte foto’s tegen.

België. Ook hier een rijke oorlogshistorie. Deze dateert

Foto’s die de hoge prijs weergeven van de soldaten die indertijd voor

uit de eerste wereldoorlog, waarvan in de omgeving

is op dat moment dan ook doodstil. Het optreden vindt al sinds

onze vrijheid hebben gevochten. Kerkhoven met eindeloze rijen

nog vele restanten te vinden zijn.

1928 dagelijks plaats, met uitzonderling van de oorlogsjaren onder

kruisen en indrukwekkende restanten van bunkers en pontons op

Duitse bezetting van 1940 tot 1944. Op de in 1927 door de Britten

de stranden. Het bracht mij in herinnering dat we er destijds stil

Een activiteit die je in Ieper niet mag missen is het

gebouwde Menenpoort staan de namen van 54.896 vermiste

van werden maar ook nu, kijkend naar de foto’s, weet ik nog hoe

optreden van een groep klaroenblazers van de Last

soldaten van het Britse Gemenebest.

beklemmend het was. Dat de wereld nog niets geleerd heeft uit het

Post Association die iedere avond om klokslag

Ieper ligt in de Zuidwesthoek van België op ongeveer 3 uur rijden

verleden blijkt wel uit de huidige oorlog in Oekraïne.

acht uur onder de Menenpoort de “Last Post” ten

van Utrecht. Het is een oud historisch stadje met tal van beziens-

Buiten de historie van de stranden is Normandië een prachtige streek

gehore brengen. Zeer indrukwekkend en iedereen

waardigheden. Natuurlijk vind je er het oorlogsmuseum maar ook
de Grote Markt met imposante gebouwen en het Gerechtsgebouw
zijn een bezoek waard. Daarnaast heeft Ieper een gezellige binnenstad met leuke uitgaansgelegenheden. Het is zeker de moeite
waard om er onderweg een bezoek aan te brengen.
Willem de Wildt
Lidnummer 82
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MILIEUZONES
In onder meer Frankrijk en Duitsland zijn
milieuzones van kracht. In de FEHAC
Nieuwsbrief van juni stonden enkele praktische
tips om daarover meer informatie in te winnen.

Veel klassieke voertuigen reden de tourrit en kwamen

Jouw persoonsgegevens en de gegevens van jouw rijbewijs. Alle

langs de jury om hun voertuig te laten beoordelen.

op uw naam geregistreerde voertuigen komen op het overzicht

Vrijwel alle categorieën klassieke voertuigen waren

terecht: personenauto’s, vrachtwagens, brom-/motorfietsen,

vertegenwoordigd.

landbouwvoertuigen en aanhangwagens/opleggers (met een eigen
kenteken). Het grote verschil met RDW.nl is dat op het overzicht

Het eerstvolgende grote evenement waar de FEHAC

ook de eventuele schorsing met afloopdatum vermeld wordt.

vertegenwoordigd zal zijn is het Concours d’Elegance
Op de website Frankrijk.

bij Paleis Soestdijk, van 26 t/m 28 augustus. Het

Er kan eenvoudig een overzicht van alle voertuigen binnen je

nl staat een mooi en actueel

concours staat dit keer in het teken van verleden,

verzameling gemaakt worden. Het resultaat is een gewaarmerkte

overzicht van de regels rond

heden en toekomst van de auto. Een evenement om

pdf om te downloaden en/of af te drukken. Tussen het geven van

de milieuzone in Frankrijk.

niet te missen!

de opdracht en gereedkomen van de PDF kan enige tijd zitten.

Er is een uitzondering voor

RDW stuurt een E-mail met link zodra de PDF klaar staat. Deze

oldtimers op Frans kenteken

kan met de DigiD opgehaald worden.

maar die gelden niet niet voor
Nederlandse kentekens! Voor
delen van Frankrijk heb je een
Franse milieusticker nodig.
Actuele informatie vind je

De RDW maakt het sinds juni van dit
jaar mogelijk om met gebruikmaking
van je DigiD de informatie in te zien
die de RDW bezit over jouw auto en
de gegevens van jouw rijbewijs.

KLASSIEKER RIJDEN FLINK DUURDER
DOOR GESTEGEN BENZINE PRIJS

Op de site van de ANWB staat dat je met de FIVA ID Card de Duitse

Direct na inloggen kan je een overzicht printen met

milieuzone in mag. De FIVA ID Card is daar niet voor bedoeld.

onder meer de volgende gegevens:

Benzine voor nog geen € 1,50 de liter. Die
goede oude tijd is nog maar anderhalf jaar
geleden. Nu greep de regering in met een
accijnsverlaging op benzine en diesel en een
BTW-verlaging op gas en elektra om de prijs
van energie nog een beetje in de hand te
houden.

• Tot negen jaar terug de voertuigen waarvoor jij

Eén euro de liter meer

op https://www.frankrijk.
nl/2022/06/milieuvignetnodig-in-frankrijk-ja-of-neelaatste-nieuws-2022/.
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.

RDW GRATIS INZICHT (EIGEN)
VOERTUIGHISTORIE TOT
NEGEN JAAR TERUG

Een voertuig mag sommige milieuzones in als het oud genoeg is.
Dit kun je aantonen met de DET (Datum Eerste Toelating) op je
kenteken. Leg dus een kleurenkopie van je kenteken(card) achter de

als eigenaar/houder geregistreerd staat of hebt

In coronatijd kon je makkelijk benzine voor onder de € 1,50 per

voorruit met de DET duidelijk zichtbaar. Actuele informatie over de

gestaan;

liter kopen. Nu is bijna € 2,50 per liter aan de snelweg normaal.

Duitse milieuzones vind je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/
duitsland/reisvoorbereiding/milieuzones

• Oordeel over de kilometerstand (lijkt deze
realistisch);

NATIONALE OLDTIMERDAG LELYSTAD
OP 19 JUNI 2022
Na twee jaar gedwongen rust ging Lelystad
op Vaderdag weer los met een geslaagde
Nationale Oldtimerdag. De FEHAC was erbij
met een stand, bemand door de Commissie
Beurzen & Events. Met een tweetal klassieke
voertuigen was de stand niet te missen.

Een prijsverhoging van om en nabij de 75% ! Daar komt nog
bovenop dat de vertrouwde super 98 benzine die veel oldtimers

• Melding of er op dit moment een terugroepactie is;

moeten tanken nog weer een kwartje duurder is. De Staat der

• Per voertuig de status van het kenteken in de

Nederlanden verdient het meeste aan deze stijging van de

periode dat het voertuig op jouw naam stond;

benzineprijs. Van elke verkochte liter benzine gaat 83,2 cent

• De APK-vervaldatum;

naar de schatkist als accijns. Dat is een vast bedrag ongeacht

• Of de auto wel of niet WAM verzekerd is;

de hoogte van de kale benzineprijs plus winstmarge van de

• Of de auto gestolen is, er beslag op de auto is gelegd

oliemaatschappij en de pomphouder. Van die accijns is per 1 april

dan wel een verbod geldt om te rijden op de weg;

jl. 17 cent afgehaald. Met de BTW daarover betekende dat begin
april 20 cent minder voor een liter gewone E95 aan de pomp.
Anders dan destijds het kwartje van Kok, zijn de twee dubbeltjes
van Kaag tijdelijk. Dat voordeeltje is overigens door de prijsstijging
van de laatste drie maanden al weer helemaal verdampt. Over
de kale benzineprijs heft de overheid accijns en 21% BTW. Dit
betekent dat de staat zo’n 55 tot 60% aan belastingen vangt van
elke getankte liter benzine. Bij een prijs van € 2,50 de liter is dat
rond de € 1,40. Daarbij komt dat Nederland één van de hoogste,
zo niet de allerhoogste benzineprijs, van Europa kent. Dezelfde
sommetjes zijn te maken voor diesel en LPG.
Prijsverlaging energie per 1 juli 2022
Als u dit leest is per 1 juli de BTW op gas en elektra naar het lage
9% BTW tarief gegaan. De inmiddels 293.000 stekkervoertuigen
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X

betalen dus 12% minder voor het opladen. De

oud zet jaarlijks 4.300 kilometers extra op de teller. Beide cijfers

accijnsverlaging is net als de BTW verlaging tijdelijk

zijn van het CBS. Bij een prijsstijging van een euro de liter betaalt

en reken er maar op dat als de energieprijzen weer

de eigenaar van een 40+ oldtimer jaarlijks € 170 meer aan benzine.

X
op energie weer terug gaat naar 21%. Wat is een

De bezitter van een jongere oldtimer - die ook nog jaarlijks het

goede, aanvaardbare benzineprijs? Volgens de

voor zijn of haar 4.300 jaarlijkse kilometers € 430 meer. Niet gek

ANWB is dat € 1,71 per liter voor E10 benzine.

dus dat er in de aantallen oldtimers een verschuiving te zien is

stabiel worden de accijns weer omhoog en de BTW

kwarttarief aan MRB plus winterstop voor de kiezen krijgt - betaalt

FUCHS VELG
PORSCHE 911 RSR

Kosten oldtimer op jaarbasis

Het aantal oldtimers steeg de afgelopen jaren nog steeds licht en

De stijging van de benzineprijs heeft natuurlijk

de oldtimer liefhebberij is dus zeker nog niet op z’n retour. Goed

ook invloed op de portemonnee van de gemiddelde

nieuws voor clubs, taxateurs, verzekeraars en oldtimerbladen die

oldtimerbezitter. Even uitgaande van een paar

hun doelgroep nog steeds zien groeien.

BART VAN DER VALK, PORSCHE LIEFHEBBER EN EIGENAAR
VAN KUSTOMAID (HTTPS://WWW.KUSTOMAID.COM)
MELDDE ZICH ONLANGS TER REDACTIE MET EEN TAMELIJK
BIJZONDER VERHAAL EN ENKELE VRAGEN.

kilometers dat jaarlijks in oldtimers wordt gereden.

Ethanolvrij: onthoud BETOS

Goedemiddag,

Een oldtimer rijdt 1 op 10 (een aanname dus), en

E5 premium benzine, in de volksmond superbenzine, bevat maxi-

elke gereden km kost dan aan benzine 15 cent

maal 5% ethanol. Er bestaat geen E0 aanduiding voor 0% ethanol

Ik heb recentelijk wat extra Fuchs velgen gekocht. Van

bij een prijs van € 1,50 p/l. Bij € 2,50 p/l kost

in benzine. Naast een enkele regionale aanbieder hebben vijf grote

eentje was het voor de verkoper niet duidelijk wat het

dan elke km aan benzine 25 cent. De gemiddelde

merken een ethanolvrije 98 premium benzine. Onthoud BETOS als

precies was maar bij thuiskomst en flink wat Google werk

oldtimer van 40 jaar en ouder rijdt 1.700 km jaar, de

ezelsbruggetje: BP, Esso, TanQyou, OK en Shell. In de 98 superben-

denk ik dat het een heel bijzonder exemplaar is. De 9/73

gemiddelde jongere oldtimer tussen 25 en 40 jaar

zine van de andere T’s: Texaco, Total en Tinq/Gulf zit wel ethanol.

stempel en maataanduiding 11 j 15 duiden op een Fuchs

naar meer 40+ oldtimers en minder 30 tot 40 jarige exemplaren.

gemiddelden en van CBS-cijfers over het aantal

velg van een Porsche 2.8 RSR. Tenminste, daar lijkt het op.
Ik zie er niet veel te koop en indien wel voor best wat geld.
Mijn vragen:
• Zijn er in Nederland liefhebbers denken jullie?
• Rijdt er eentje in Nederland?
Wellicht hebben jullie of jullie leden antwoord op deze
vragen?
NB. Ook hebben we een set van 5 van 4.5 j 15 velgen.
Bart van der Valk
KUSTOMAID, Kerkwijk 49, 5258 KA Berlicum
Telefoon 073 782 0155, Mobiel 06 4690 9743, E-mail: info@kustomaid.com
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BOEKBESPREKING
PORSCHE AVIATION
Wie kent ze niet: de legendarische Porsche 356
en 911 sportwagens uit Stuttgart Zuffenhausen.
Minder bekend is echter dat de boxermotoren
van deze twee automobiele iconen ook de
basis vormden voor succesvolle Porsche
vliegtuigmotoren: de viercilinder Type 678 en
de zescilinder PFM 3200.
Beide motoren – maar vooral de PFM 3200 die nog
steeds voorbeeldig is op het gebied van efficiëntie
en geluidsontwikkeling – nemen het grootste deel
van dit 184 pagina’s tellende werk van Porscheexpert Jürgen Gassebner in beslag. De in Stuttgart
woonachtige Jürgen is al 25 jaar piloot en zit sinds
2010 achter de stuurknuppel van de Pützer Elster
B “D-ELKY” als vliegende ambassadeur van het
Porsche Museum. Gedurende twee decennia
onderzocht en fotografeerde hij de geschiedenis
van Porsche in de luchtvaart. Het beste en meest
interessante materiaal heeft nu zijn weg gevonden

Wat u ook rijdt, bij de KNAC
zit u altijd goed.

naar dit boek.
Uitstekend geïllustreerd, onderhoudend geschreven
en met zeer veel technische en historische diepgang,
neemt Gassebner de Duits- en Engelstalige lezer
mee op een spannende reis door de tijd die meer dan
100 jaar geleden begon toen professor Ferdinand

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

Porsche zijn eerste vliegtuigmotor ontwierp. Een
uniek werk onder de Porsche boeken, waarin naast
de Porsche vliegtuigmotoren ook de sportwagens uit
Zuffenhausen aan bod komen.
Marc Bezem
redacteur - webmaster

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

