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Alles over de Fuchs velg en het productieproces
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Herkennen en onderscheiden van de modeljaren 1965 tot en met 1973
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tegen het eind van het jaar is het
gebruikelijk om terug te kijken.
alles beschouwend denk ik dat we
een mooi jaar achter de rug hebben.
de belangstelling die gepaard
ging met het 50-jarig jubileum van
de porsche 911 maakte het een
goed jaar, maar ook de geslaagde
evenementen; een mooie mix van
ritten in binnen- en buitenland en
van rijden en techniek.
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De technische clubmeetings waarbij in
kleine groepjes op een heel interactieve
manier specifieke aspecten van de techniek
werden behandeld, hebben duidelijk in een
behoefte voorzien. Volgend jaar volgen er
meer. De belangstelling voor de 50 jarige
911 resulteerde in vele uitnodigingen van
bladen en voor evenementen die we maar
ten dele hebben gehonoreerd. Wat recente
aandacht betreft; het net uitgekomen
nummer van Klassiek en Techniek wijdt
een groot artikel aan onze club.
Bij het einde van het jaar hoort ook een
vooruitblik; dat is altijd wat lastiger, want
wie weet wat er komen gaat? Volgens een
Engels spreekwoord zijn de enige zaken

die je in het leven met zekerheid kunt
voorspellen ”death and taxes”. Ik ben
onvoldoende gekwalificeerd om over het
eerste punt zinnige uitspraken te kunnen
doen. Op het laatste punt heeft de FEHAC
zich met andere belangenorganisaties
voldoende geroerd om te voorkomen dat
de vrijstelling van wegenbelasting voor
onze klassiekers zou worden ingetrokken.
Die blijft voor auto’s ouder dan 40
jaar behouden. Wat het effect voor de
klassiekerbranche in zijn totaliteit zal zijn
als eigenaren van young timers een andere
hobby gaan zoeken, moeten we afwachten.
Er zullen ongetwijfeld wat verschuivingen
plaats vinden. Gelukkig wordt over de
waarde van onze klassiekers nog geen
belasting geheven, zolang we er maar
mee rijden; dat is maar goed ook want de
waarde stijgt nog steeds. In de huidige tijd
met lage rentestanden blijkt een (goede)
klassieke Porsche een prima investering,
en je hebt er bij elke rit plezier van. Zeer
aanbevolen dus.
Ik denk overigens dat de Engelsen in hun
spreekwoord nog een categorie over het
hoofd hebben gezien; een derde zekerheid
in het leven is de evenementenkalender
van onze club. Zoals elders in dit blad
is te lezen ziet die er weer goed uit.
Met enthousiasme in elkaar gezet voor
een enthousiast publiek. Naast enkele
buitenlandse ritten, dit keer onder
andere naar de Champagnestreek, rijden
we ook in (Noord en Oost) Nederland.
Verder wijs ik graag op de externe
evenementen die zeker de moeite waard
zijn: de tentoonstelling Ferdinand Porsche
“The Heritage” in Autoworld in Brussel,
Interclassics en Topmobiel in januari in
Maastricht en noteer ook alvast de datum
van de Nationale Clubrally op zondag 5
oktober volgend jaar.
Tot we elkaar weer ontmoeten op
de nieuwjaarsreceptie of een ander
evenement, heel goede feestdagen
gewenst en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Erik-jan huiberts
Voorzitter
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van dE

rEdactEur
...tot aan sluitEndE dEurEn
En dE 7 vErsnEllings pdk
bak toE (!). wat jE noEmt
EEn uit dE hand gElopEn
hobbY…
het is bijna pakjesavond terwijl ik me aan
‘t schrijven van m’n laatste redactionele
bijdrage voor dit jubileumjaar zet. best
benieuwd wat de goede Sint straks voor
me in petto heeft. De kinderen hebben
de afgelopen dagen al ’n paar keer wat
in de schoen aangetroffen. Lego is zo
te zien ook bij Sint en Piet topfavoriet
en de kinderen zijn er superblij mee.
Knap om te zien hoe Lego met de tijd is
meegegaan trouwens. Ongelooflijk wat
je tegenwoordig allemaal kunt bouwen
en namaken. Dit natuurgetrouwe model
van de Porsche 917 trof ik op internet
aan. Perfect tot in elk detail nagebootst.
heel knap gedaan.

Van een vergelijkbaar kaliber is het 4e
en laatste deel van ‘t 50 jaar Porsche 911
epos van Albert Vos. Laatstgenoemde
geeft samen met Peter Broerse ook nog
een terugblik op de dit jaar gehouden
technische clubmeetings. Clublid
Herbert Kerpershoek stelt zichzelf en
zijn oogverblindend mooie oranje auto
aan u voor. Grappig om te lezen dat hij
op zijn zoektocht naar een Porsche 911
elke kleur wilde hebben, zolang het
maar geen oranje was. Het kan verkeren.
Verder naast de vaste rubrieken ook nog
verslagen van de Westfriese Omringdijkrit
en de eind november gehouden technische
dag. Enfin, voor elk wat wils denk ik zo.

Als je wat verder gaat “googelen” kom
je ook een 997 Turbo cabriolet tegen
die uit 3.500 onderdelen is opgebouwd
en waaraan werkelijk alles ook echt
werkt, tot aan sluitende deuren en de
7 versnellings PDK bak toe (!). Wat je
noemt een uit de hand gelopen hobby…

Tot slot wil ik alle clubleden die dit jaar
teksten, fotomateriaal en andere kopij
aanleverden hiervoor allerhartelijkst
danken. Uw aller bijdragen zijn
onontbeerlijk bij de totstandkoming van de
clubmagazines.

Enfin, even terug naar onze werkelijke
Porsche wereld. In deze laatste uitgave
van dit jubileumjaar treft u opnieuw
een uitgebreid artikel van de hand van
Hakse Straatsma aan. Hakse heeft zich
deze keer verdiept in de Fuchs wielen
waarmee bijna elke auto van onze club
is uitgerust. Mede dankzij van Fuchs zelf
betrokken informatie is het weer een
schitterend artikel geworden.

Rest mij u als lezer veel leesplezier en
fijne feestdagen toe te wensen en een
gelukkig en veilig Porsche 2014 uiteraard.

Marc bezem
Redacteur
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Schaapontwerpers bouwt aan
sterke merken
De unieke herkenbare vorm, het zinneprik-

SchaapOntwerpers ontwerpt al ruim 10 jaar

kelende geluid van de motor en het unieke

visuele identiteiten. Van logo, tot complete

rijgedrag maakt de 911 een unieke belevenis.

huisstijl, van website tot mobiele applicatie,

Een sterk merk roept emoties op.

alles om een merk sterk te maken.
www.schaapontwerpers.nl
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kalender 2014
club evenementen

EXTERNE evenementen

Nieuwjaars receptie			

zondag 12 januari

SWAP meeting met				
de Porsche 356 Club

zondag 2 februari

Ferdinand Porsche,
The Heritage
from electric to electric B

Jaarvergadering		

zondag 16 maart

Paasrit		

maandag 21 april

Fabrieksbezoek Porsche					
(onder voorbehoud) Dld

mei

Le Mans Classic Fr		
België-Nederland rit met
de Porsche Club België
en de Porsche 356 Club B

4 t/m 6 juli
zondag 13 juli

Verrassingsrit										augustus
Champagne reis Fr		

12 t/m 14 september

Herfstrit											
Technische dag		
Technische clubmeetings

oktober
november
n.t.b.

6 december 2013 t/m
19 januari 2014

InterClassics-Topmobiel

17 tot 19 januari

Techno Classica Essen Dld

26 t/m 30 maart

Porsche Treffen Dinslaken Dld

donderdag 1 mei

Porsche Scenelive treffen
Donington Historic Festival GB

zondag 4 mei
3 t/m 5 mei

Historic Grand Prix MC

9 t/m 11 mei

Porsche Francorchamps Days B

9 t/m 11 mei

Concours d’Elegance ‘t Loo

21 en 22 juni

Nationale Clubrally (PON)

zondag 5 oktober

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

VAN DE

EVENEMENTENCOMMISSIE
In dit jubileumjaar 2013 waarin de
Porsche 911 haar 50e en onze club
haar 20e verjaardag vieren, kijkt
de evenementencommissie met
enige trots terug op de afgelopen
evenementen. De verscheidenheid
aan ritten en evenementen
aangevuld met de technische
clubmeetings zorgden voor veel
animo. De goede organisatie door de
betrokken clubleden was en is daar
beslist debet aan! Onderstaand een
korte terug- en vooruitblik.
Een samenvatting van de technische
clubmeetings onder leiding van Peter
Broerse en Albert Vos staat elders in
dit blad. De nieuwjaarsreceptie in Beeld
en Geluid met 64 aanwezigen en de
jaarvergadering in het DAF museum met
32 aanwezigen leerde ons dat we ook in de
toekomst voor vergelijkbare “uitnodigende”
locaties moeten zorgen. We denken dat
in 2014 met het Louwman museum en
het Aviodrome goed te hebben ingevuld.
De SWAP meeting met de 356-club was
wederom een gezellige bijeenkomst met
maar liefst 150 bezoekers. Dit evenement
staat voor 2014 opnieuw op de rol.
Op 1 april jl. werden we in Culemborg
onthaald voor een prachtige Paasrit met
30 equipes. Dat we ons tijdens deze rit
een tijdje achter en tussen hardlopers en
wielrenners begaven, gaf deze rit een extra
verrassende dimensie. Tijdens de PinksterJubileumrit met 31 Porsche’s voorzien
van lustrum-rallyschildjes, werd het
grensgebied Noord-Limburg - Duitsland
verkend. De rit werd afgesloten met
heerlijke asperges bij Hoeve de Boogaard
in Geysteren. In augustus werd een gezellig
weekend “Moezel mit Wein, Weib und Tanz”
afgesloten met de OGP op de Nürburgring.

De laatste dag viel samen met het
Nationaal Oldtimer Festival & Porsche
Paddock in Zandvoort, waar ook vele leden
van genoten hebben. Kort daarop volgde de
Classic Wings&Wheels... een evenement
dat je met al je zintuigen moe(s)t beleven!
Onze club gaf dit jaar op uitnodiging van
clublid Jan Blijenberg acte de presence op
het Porschefest in het Autotron Rosmalen.
Onze door een paar prachtige 911’s en 912’s
van clubleden opgefleurde clubstand werd
erg druk bezocht en leverde ons een aantal
nieuwe leden op. Zelfs Porsche-icoon
Markus Walker uit de USA toonde bewondering... wellicht gaan we hem nog een
inschrijvingsformulier toesturen! In de tussentijd hadden ook al een aantal technische
clubmeetings plaatsgevonden. Uit de vele
reacties was op te maken dat hiermee een
goede invulling was gegeven aan de “technische behoefte” onder diverse leden.
In september gingen 17 equipes (leren)
links rijden tijdens het uitje naar Classic
at the Castle, een van de grootste Porsche
evenementen ter wereld. Het draaide
voor velen uit op een onvergetelijke trip.
Door de Eurotunnel, links rijden, een
veelzijdig routeboek, oponthoud door
een bommelding, een Engelse bruiloft en
ontelbare unieke Porsches... wat wil je nog
meer in 3 dagen? Met 46 deelnemers in 25
Porsche’s werd onlangs nog de Westfriese
Omringdijkrit verreden. Ondanks de slechte
weervoorspellingen bleek het ter plekke
droog genoeg om te genieten van het mooie
Noord-Hollandse landschap en het unieke
Stoommachinemuseum op het eindpunt in
Medemblik. We sluiten dit jaar af met de
traditionele technische dag bij Paul Geeris.
Op het moment van dit schrijven hebben
zich maar liefst 44 deelnemers aangemeld.
Zo te zien wordt dit een mooie afsluiting
van het clubjaar.
Wellicht heeft u de evenementenkalender
2014 al op de clubwebsite gezien. U
treft ‘m ook elders in dit clubmagazine

aan. Dit geeft u alle gelegenheid om
uw deelname(s) vroegtijdig te plannen.
Ook in 2014 hebben zich (nieuwe) leden
gemeld om één van de evenementen te
mogen organiseren... super toch? De
evenementencommissie is er opnieuw
in geslaagd een veelzijdig programma
samen te stellen. Zo zijn er maar liefst 4
meerdaagse ritten in de mooiste maanden
van het jaar en hebben we daarnaast
een aantal eendaagse ritten waarbij we
prachtige plekken in Nederland gaan
ontdekken. Tijdens de jaarvergadering
op 16 maart a.s. zullen we uitvoerig op de
geplande evenementen vooruitblikken. De
vermeldingen van externe evenementen
hebben we wat verder uitgebreid, daarbij is
de tentoonstelling over Ferdinand Porsche
in Autoworld (Brussel) beslist een mooi
tijdverdrijf rond de feestdagen.
Over dit laatste onderwerp gesproken...
namens de EC wens ik u allen hele fijne
feestdagen toe en u en uw Porsche alvast
een gezond 2014!
Bernie Westhoff
Evenementencommissie
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CLUBLID Herbert Kerpershoek
FACTSHEET
Naam				Herbert Kerpershoek
Leeftijd			50 jaar
Stad 				Castricum
Beroep 			Ondernemer
Burgerlijke 		 Gehuwd met Tineke.
staat				 Kinderen: Mirjam en Marianne
Auto 				 911T uit 1972
Kleur 				Oranje

Na de auto bekeken te hebben was mijn
enthousiasme voor de klassieke Porsche weer
behoorlijk aangewakkerd

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Net als de meesten van u was ik als
jongetje al gebiologeerd door auto’s en
vooral door Porsche. In die tijd waarschijnlijk alleen door de racesuccessen
en het feit dat je ze maar zelden zag.
Nu vooral door de totaal afwijkende
techniek ten opzichte van andere
auto’s. Want welke auto heeft er nu de
motor achter de achteras, luchtkoeling,
torsieveren, dry- sump smering en
schijfremmen rondom? Dat laatste was
zeker in de jaren ‘60 en ‘70 niet gebruikelijk. Juist deze afwijkingen met de
daarbij behorende rijeigenschappen
samen met de geweldige klank van de
zescilinder boxermotor maakten
(en maken) de klassieke Porsche 911
voor mij zo’n leuke auto.

EVEN VOORSTELLEN

Zonder echt op zoek te zijn naar een klassieke 911 kwam ik
in 2003 voor een zakelijke afspraak bij iemand thuis. Daar
zag ik op zijn erf onder een hoes het overduidelijk silhouet
van een 911. Deze 911 uit 1969 bleek van zijn zoon te zijn
en al jaren stil te staan. Na de auto bekeken te hebben
was mijn enthousiasme voor de klassieke Porsche weer
behoorlijk aangewakkerd. Toen ben ik eens gaan zoeken
waar en wat er nog te koop was voor zo’n klassieker en
wat er voor prijzen voor auto’s en onderdelen gevraagd
werd. Een specifieke voorkeur voor bouwjaar en/of kleur
had ik niet, als het maar wel een coupé, en geen ORANJE
was. Dus ook zo hier en daar eens andere 911-jes gaan
bekijken. Aan de 69’er moest te veel gebeuren om er
binnen mijn budget weer een redelijke auto van te maken,
dus dat werd hem niet. Van jarenlang buiten onder een
hoes staan worden ze in de regel niet beter.
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Na een ongeveer een half jaar kreeg
ik echter een mailtje. Een auto waar ik
eerder naar geïnformeerd had, kwam
weer te koop. De eigenaar was naar
Duitsland verhuisd en bezat naast de
911 nog een hele mooie klassieke Alfa
Giulietta Sprint. De Porsche 911 was
hem eigenlijk te veel. Nu blijft het altijd
verdacht als een auto binnen een korte
tijd weer te koop wordt aangeboden,
maar ik ben toch gaan kijken. De auto
zag er redelijk uit en de vraagprijs
was ook niet al te gek. Dus toch maar
besloten een aankoopkeuring door
een expert te laten doen. Deze blauwe
911 bleek nog redelijk origineel te
zijn. Er zat wel een veel te moderne
radio in maar was verder compleet en
niet “gemoderniseerd”. Hij was wel
overgespoten en je raadt het al: de
oorspronkelijke kleur was ORANJE!
Op dat moment dacht ik: hij is blauw
en verder in orde, dus ik heb de auto
gekocht.

Deze blauwe 911 bleek nog
redelijk origineel te zijn.
Vanaf dat moment ontzettend veel leuke
ritten meegemaakt zowel in clubverband
als daarbuiten.
Onze kinderen waren vooral de eerste
jaren nog klein genoeg om met zijn
vieren op stap te kunnen. Nu ze 17 en 15
zijn, is dat eigenlijk niet meer te doen.
Vooral mijn oudste dochter vindt het
echter nog steeds leuk om mee te gaan
en is dan ook regelmatig met mij samen
in de 911 te vinden. Tot mijn favoriete
ritten behoren zeker de wat langere trips
naar ’t buitenland zoals de Moezelritten
en in het bijzonder Classic Le Mans waar
ik komend jaar weer voor de 4e keer
naar toe hoop te gaan. De ritten naar
Gmünd en Praag heb ik helaas aan mij
voorbij moeten laten gaan, maar ik hoop
daar zeker nog eens heen te gaan. Ook
de laatste clubrit naar Engeland was
ondanks en dankzij het weer ook weer
een leuke ervaring. Maar ook
om in de zomer ’s avonds nog even naar
het strand te gaan, nemen we geregeld
de Porsche.
De Porsche heeft mij eigenlijk maar twee
keer in de steek gelaten. Een keer was
het rubber koppelingetje in de gasstang
naar de carburateur gebroken, waardoor
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de motor alleen nog maar stationair
kon draaien. Ook de CDI box van de
ontsteking heeft het een keer begeven.
Beide keren door de ANWB afgesleept
wat je toch het nodige - zowel positief als
negatief - commentaar oplevert als hij er
midden in een file mee opgehouden is.
Nadat ik een jaar of zes redelijk
probleemloos met de auto gereden
had, had ik er toch inmiddels de nodige
plekjes en kleine dingetjes aan gevonden.
Ik vond het toen toch tijd geworden de
911 daar waar nodig te restaureren en
in zijn geheel van een nieuw laklaagje
te voorzien. Inmiddels was ik mij gaan
storen aan de niet originele kleur van
het exterieur. Als je onder een matje
keek of ergens iets losmaakte, klopte de
kleur niet met de binnenkant. Daarom
besloot ik de auto weer in z’n originele
kleur te laten spuiten. Ik heb de auto
zelf geheel gestript en voor het plaat- en
spuitwerk weggebracht. Dat gaf mij de
tijd om andere kleine klussen te doen.
Ik heb onder andere de motor beplating
opgeknapt en in samenwerking met
Erwin Jansen van - toen nog - Renntech
de versnellingsbak onder handen
genomen. Na het spuiten van de auto heb
ik deze zelf weer helemaal opgebouwd.
Dit is met wat boerenverstand, een
beetje technisch inzicht en waar
nodig de juiste documentatie eigenlijk
verbazend goed te doen. Alleen een
nieuw hemeltje erin plaatsten kan ik
niemand aanbevelen. Dit kostte mij een
tweede hemeltje en daarom heb ik het

maar laten doen. Zo handig was ik dus
ook weer niet. Het demonteren en weer
opbouwen geeft je wel een enorm inzicht
in hoe de 911 nu eigenlijk in elkaar zit en
maakt er nog meer je eigen auto van.
Ondanks dat ik de auto nu al jaren heb,
blijft het toch iedere keer weer een feest
de auto na korte of langere tijd stilstand
weer tot leven te wekken. Het leuke van
rijden in clubverband is verder dat je
naast de gezelligheid tijdens het rijden
ook naar de auto’s van je mede clubleden
kunt kijken. Want niet alleen het rijden
in de 911 is leuk, het zien rijden ook.
Ik hoop dan ook vooral samen met de
club nog de nodige gezellige en veilige
kilometers te kunnen maken.
Herbert Kerpershoek

EVEN VOORSTELLEN
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Tot mijn favoriete ritten
behoren zeker de wat
langere trips naar het
buitenland zoals de
Moezelritten en in het
bijzonder Classic Le Mans...

Dit is met wat boerenverstand,
een beetje technisch inzicht en
waar nodig de juiste documentatie
eigenlijk verbazend goed te doen.
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Technische dag
Paul Geeris Service & Racing
Mijn naam is Silvio Kuijpers, ben 43 jaar en
woon samen met mijn vriendin Femke in Cuijk.
Sinds 1995 ben ik het bezit van mijn 911 S
Targa en ik heb me destijds ook direct aangesloten bij deze club. Ik ben een periode geen
lid geweest omdat mijn prioriteit elders lag
en ik er niet aan toe kwam om met de Porsche
bezig te zijn. Gelukkig is dat nu wel anders.
Op een normale zaterdag sta ik iets voor 7 uur op en
ga ik in mijn werkkloffie naar mijn restauratieproject;
mijn 911S Targa van oktober 1970 welke ik bij de
Autoschadeherstel Druten aan het restaureren ben.
Voor de geïnteresseerden staan er foto’s van mijn Targa,
hangend in de spindel, in uitgave nummer 10 van Porsche
Scene Live onder het kopje “liever de dealer”.
Deze zaterdag – 30 november – was anders. Vandaag
met een goede vriend en mijn rechterhand bij mijn
restauratieproject richting Heeze. Bij de ingang stonden
we een mooie leigrijze 912 te bewonderen en raakten al
direct in gesprek met diverse clubleden. We waren nog
niet binnen, maar de sfeer zat er al goed in. Eenmaal
binnen werden we hartelijk welkom geheten door Paul
Geeris en zijn enthousiaste team in een bijna steriele
bedrijfsruimte waar elk techneutenhart sneller van gaat
kloppen. Er waren kosten nog moeite gespaard om het er
gelikt uit te laten zien en met succes moet ik zeggen.
Vergezeld van een kopje koffie en wat lekkers konden
we nog even wat bijpraten met wat leden. Vervolgens
werden we meegenomen in de dagelijkse bezigheden van
Paul’s team. De dag was in grote lijnen verdeeld in drie
blokken. Hakan nam ons mee in de wereld van de racing
en verzag ons van informatie over tuning. Marcel liet het
restauratieverloop zien van de geheel gerestaureerde
SWB 911 coupe van Juul. En Juul vertelde ons over de
ins en outs van de witte 911 coupé SWB die in een ver
gevorderd restauratiestadium verkeerde.

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Er warEn kostEn nog moEitE
gEspaard om hEt Er gElikt uit
tE latEn ziEn
Het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme Paul
en de medewerkers spraken over de projecten en hoeveel
moeite er gedaan wordt om de originaliteit te waarborgen.
Al met al een goede indruk gekregen van een mooi en
professioneel bedrijf met echte liefde voor het merk
Porsche. Ik heb me voorgenomen meer van deze dagen te
bezoeken omdat ze behalve leerzaam ook erg gezellig zijn!
Silvio Kuijpers
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15

16

Technische dag

DECEMBER 2013

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Technische dag
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Rit in Noord-Holland
Westfriese
Omringdijkrit

Op 27 oktober was de laatste rit van het seizoen
gepland. Een rit over de Westfriese Omringdijk
uitgezet door clubleden Sonja Dekker en Theo
Siemerink, daarbij ondersteund door vader
respectievelijk echtgenote.
Bij aankomst in de stromende regen in Heiloo, een plaats
waar ik zeker niet elke dag kom - sterker nog, ik was er nog
nooit geweest – hadden zich al een zo’n 40 leden en bijrijders
verzameld voor koffie en gebak in het Fletcher hotel, een
voormalig chauffeurscafé. Heel toepasselijk. Het klaarde
wonderwel snel op waarna bleek dat de tocht door een
schitterende omgeving leidde. Met de zon door de herfstbladeren was het hier en daar spectaculair. De dijk (die een
eigen website heeft) was hier en daar behoorlijk smal maar

goed te berijden. De drukte viel gelukkig erg mee.Na een
stop bij restaurant ’t Anker in Kolhorn (ook nooit gedacht
dat we daar nog eens terecht zouden komen), waar ook wat
concurrerende equipes uitbliezen, ging het uiteindelijk naar
het eindpunt in Medemblik: het stoommachinemuseum.
Het museum is gevestigd in een oud gemaal, waarin een
groot aantal stoommachines is verzameld. Ze stonden
vrijwel alle onder stoom en werden gedemonstreerd door
liefhebbers, die net zoveel (of meer) van de stoommachines afweten als wij van onze klassiekers. Iedereen kon het
museum vrij bezoeken, en wie dat wilde kon ook nog in de
weer met miniatuurstoommachines. Bij stoommachinemuseum werd de rit afgesloten met een prima buffet en het
was nog lang gezellig. Sonja en Theo, bedankt.
Erik-Jan Huiberts
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Met de zon door de
herfstbladeren was het
hier en daar spectaculair
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Het museum is gevestigd in
een oud gemaal, waarin een
groot aantal stoommachines
is verzameld.

westfriese omringdijkrit
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50 jaar Porsche 911
Herkennen en onderscheiden
van de modeljaren 1965 tot en met 1973
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Bij Porsche heeft men altijd gewerkt met modeljaren die aanvingen na de jaarlijkse fabrieksvakantie in augustus. Vandaar dat bijvoorbeeld de
modellen geproduceerd ná september 1964 van
het modeljaar 1965 zijn.

‘64

‘65

Elk modeljaar kende zo zijn specifieke kenmerken. Een
opvallende eigenschap van de daadwerkelijk in 1964
geproduceerde auto`s is bijvoorbeeld de gladde dwarsbalk
onder de motorkap. Deze balk waarin de slotplaat van
de motorkap is opgenomen, heeft niet de kenmerkende
profilering met 6 verdiepte gedeelten. Alle ná 1964
geproduceerde auto’s hebben deze profilering in de
dwarsbalk wel. Hierin werden later de goudkleurige stickers
met gegevens opgeplakt. Een ander detail bij de vroege
Porsches is de bediening voor de tankdekselklep. Bij ’64-ers
gebeurde dit met een gebogen hengsel aan een aluminium
draad links onder het dashboard. Bij de latere modellen
werd dit de welbekende zwarte kunststof trekknop waarmee
de meeste van onze auto’s zijn uitgerust. Ook de bovenkant
van het dashboard is bij de ’64-ers afwijkend en herkenbaar
aan de montage van bovenaf door middel van 4 schroeven
met zwarte afdeknoppen. Verder zijn er bij de vroegste
Porsches 911 veel kleine onderlinge detailverschillen.
Dit omdat men bij de eerste 300 auto`s tijdens het
productieproces constant verbeteringen aanbracht.
Enfin, om meer inzicht te geven in de specifieke kenmerken
van de verschillende modeljaren van 1964 tot en met 1973
heb ik onderstaande opsomming voor u samengesteld.

MODELJAAR 1965
- Houten stuur
- Vijf instrumenten met zwarte achterplaat en groene 		
belettering
- Bosch knipperlichtunits met niet verwisselbare glazen
- Standaard Hella 128 mistlampen
- Chromen claxon grille van messing met 4 bevestigingsschroeven
- 4.5” x 15” stalen “Lemmerz” velgen
- Schuin geplaatst 911 embleem rechts achter op motorkap
- PORSCHE schrift op motorkap bestaande uit 2 delen
- Aluminium typeplaatje geplaatst boven chassisnummer
in de kofferruimte
- Bediening verwarming voor schakelpook
- Chromen achterruitkijkspiegel
- Handgreep portieren uitgevoerd met drukknop
- Ruitenwisserarmen zilver gekleurd en naar rechts geparkeerd.
- Ruitensproeierreservoir aan binnenzijde spatbord
- 62 liter benzinetank
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer met 130 pk bij
6100 toeren
- Cilinderinhoud 1.991 cc
- Carburatie Solex P40I
- Vijfversnellingsbak type 901/0
- Rondom ATE schijfremmen
- Topsnelheid 210 km/u
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MODELJAAR 1967

- Houten stuur vervangen door een met leer
- Introductie 911S met 160 pk en gesmede
bekleed exemplaar
5J aluminium Fuchs velgen
- 911 embleem nu onder luchtinlaatrooster
- Stabilisatoren voor en achter en Koni schokdempers
- PORSCHE nu met aparte letters op motorkap
- Soft window Targa leverbaar
- Chromen claxon grille van aluminium met
- 5.5” x 15 stalen “Kronprinz” velgen (Fuchs velgen
2 bevestigingsschroeven
leverbaar als optie op de 911)
- Chromen achterruitkijkspiegel
- Ruitenwisserarmen zwart uitgevoerd en links
- Typeplaatje nu gemonteerd op slotplaat voorklep
geparkeerd
- Ruitensproeier reservoir nu aan voorzijde slotplaat
- Handgreep portieren met iets verzonken drukknop
gemonteerd
- 62 liter benzinetank
- Met ingang van februari Solex carburateurs vervangen - Motor zescilinder luchtgekoelde boxer 130 pk bij
door Weber 40IDA carburateurs
6100 toeren
- 62 liter benzinetank
- Motor 911S 160 pk bij 6600 toeren
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer 130 pk bij
- Cilinderinhoud 1.991 cc
6100 toeren
- Carburatie Weber 40IDA carburateurs
- Cilinderinhoud 1.991 cc
- Vijfversnellingsbak type 902/1
- Carburatie Solex P40J en v.a. februari Weber
- Rondom ATE schijfremmen (bij de 911S geventileerd)
40IDA carburateurs
- Topsnelheid 210 km/u (911S 225 km/u)
- Vijfversnellingsbak
type
902/1
Foto’s ter beschikking gesteld door: Dick Groen van Autopics | www.autopics.nl
- Rondom ATE schijfremmen
- Topsnelheid: 210 km/u

MODELJAAR 1968

- 3 modellen leverbaar: 911T, 911L [vervangt de 911]
en 911S
- Velgen verbreed naar 5.5.J
- Gescheiden remsysteem voor alle modellen
- Halogeen koplampen H1
- Sportomatic leverbaar
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer
		 911T 110 pk bij 5800 toeren
		 911L 130 pk bij 6100 toeren
		 911S 160 pk bij 6600 toeren
- Cilinderinhoud 1.991 cc
- Carburatie Weber 40IDA carburateurs
- Vijfversnellingsbak type 902/1 (Sportomatic als optie)
- Rondom ATE schijfremmen (bij de 911S geventileerd)
- Topsnelheid 911T 200 km/u, 911L 210 km/u en
911S 225 km/u

‘67
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MODELJAAR 1969

MODELJAAR 1970

- 3 modellen leverbaar: 911T, 911E (vervangt de 911L)
- Eerste cilinderinhoud vergroting van 1.991 cc
en 911S
naar 2.195 cc
- Bosch mechanische injectie doet zijn intrede op de
- Combinatieschakelaars voor richtingaanwijzers/
911E en 911S
grootlicht en ruitenwisser/sproeier.
- 911E heeft hydropneumatische schokdempers met
- Geventileerde remschijven standaard voor alle
niveauregeling en 14 inch Fuchs velgen
modellen
- Wielbasis verlengd van 2211 naar 2268 mm
- Motorklep bij 911E en 911S uitgevoerd in aluminium
- Licht uitgebouwde wielkasten
- Instrumenten makkelijker demontabel door
- Tochtraampjes voor alleen nog aanwezig bij Targa
toepassing van gummi ring
modellen
- Verzinkte bodemplaat
- Zogenaamd comfort (S) pakket leverbaar voor
- Nieuwe portiergrepen met trekbediening
de 911T
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer
- Achterruitkijkspiegel nu van zwart kunststof
		 911T 125 pk bij 5800 toeren
- Ruitensproeier reservoir kan nu gevuld worden via
		 911E 155 pk bij 6200 toeren
vulopening slotplaat voor
		 911S 180 pk bij 6800 toeren
- Knipperlichtglazen nu los vervangbaar
- Cilinderinhoud 2195 cc
- Aanjager met 3 snelheden
- Carburatie 911T ZENITH 40 TIN
- Elektrisch verwarmde achterruit
				 911E Bosch mechanische injectie
Hand
gas
handle
tussen
de
voorstoelen
naast
de
				 911S Bosch mechanische injectie
Foto’s ter beschikking gesteld door: Dick Groen van Autopics | www.autopics.nl
verwarming handle
- Vijfversnellingsbak type 902/1 met Sportomatic als
- Luchtsleuven voor ontluchting bij Targa aan rolbeugel
optie (niet voor 911S)
5.5 inch Fuchs velgen als optie verkrijgbaar
- Vierversnellingsbak type 911/00 standaard voor de
- Targa nu met vaste achterruit (softwindow nog als
911T (vijfversnellingsbak als optie)
optie verkrijgbaar)
- Rondom ATE geventileerde schijfremmen
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer
- Topsnelheid 911T 205 km/u, 911E 220 km/u en
		 911T 110 pk bij 5800 toeren
911S 230 km/u
		 911E 140 pk bij 6500 toeren
		 911S 170 pk bij 6800 toeren
- Cilinderinhoud 1.991 cc
- Carburatie 911T Weber 40IDA
				 911E Bosch mechanische injectie
				 911S Bosch mechanische injectie
- Vijfversnellingsbak type 902/1 met Sportomatic als
optie (niet voor 911S)
- Rondom ATE schijfremmen (bij 911S en 911E
geventileerd)
- Topsnelheid 911T 200 km/u, 911E 215 km /u en 911S
225 km /u

‘72
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MODELJAAR 1971

MODELJAAR 1973

Met uitzondering van enkele detailaanpassingen
hetzelfde als modeljaar 1970

- Olievuldop is weer terug op de oude plaats rechts
onder de motorkap
- In januari 1973 bij de USA uitvoeringen de Bosch
mechanische injectie vervangen door Bosch
K-Jetronic.
- Halogeen H4 koplampen
- Knipperlichtunits met zwarte rand ipv. chroom
911S voorbumper nu ook standaard op de 911E en als
optie op de 911T
- Overige technische gegevens als in modeljaar 1972

MODELJAAR 1972
- Tweede cilinderinhoud vergroting van 2.195 cc
naar 2.341 cc
- 2.4 embleem op luchtinlaatrooster
- Luchtinlaatrooster en belettering op motorkap in
zwart uitgevoerd
- Claxon grilles zwart i.p.v. chroom
- Als spoiler uitgevoerde voorbumper bij de 911S
- Olievulklep in rechter achterspatbord
- Grotere 85 liter tank als optie leverbaar met
opvouwbare reserveband en compressor
- Tanken van normale benzine RON 91 mogelijk door
lagere compressie
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer
911T 130 pk bij 5600 toeren
911E 165 pk bij 6200 toeren
911S 190 pk bij 6500 toeren
- Cilinderinhoud 2.341 cc
- Carburatie 911T ZENITH 40 TIN
				 911E Bosch mechanische injectie
				 911S Bosch mechanische injectie
- Vierversnellingsbak type 915/02 standaard (met als
optie vijfversnellingsbak type 915/12)
- Vijfversnellingsbak met nieuw schakelpatroon
(1e versnelling linksboven)
- Rondom ATE geventileerde remschijven
- Topsnelheid 911T 205 km/u, 911E 220 km/u en 911S
230 km/u

‘73

‘70
‘72

‘65
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CARRERA RS
- In oktober 1972 (modeljaar 1973) presentatie van de
911 Carrera RS op de Autosalon van Parijs
- Aanvankelijk bedoelt als homologatiemodel voor de
GT groep 4 (minimaal 500 stuks te produceren).
- Eind november 1972 zijn deze 500 auto’s al
uitverkocht.
- Porsche besluit nog eens ruim 1.000 auto’s te bouwen.
- Motor zescilinder luchtgekoelde boxer 210 pk bij 6300
toeren
- Cilinderinhoud 2.687 cc
- Carburatie Bosch mechanische injectie
- Standaard vijfversnellingsbak type 915 met extra
oliepomp voor koeling
- Rondom ATE geventileerde schijfremmen
- Wielen 6 inch Fuchs velgen voor en 7 inch Fuchs
velgen achter
- Topsnelheid 245 km/u
Albert Vos

‘73
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bij de vroegste
Porsches 911 zijn veel
kleine onderlinge
detailverschillen.
Dit omdat men bij de
eerste 300 auto`s
tijdens het productieproces constant
verbeteringen aanbracht.
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Hoe uitgebalanceerd
is uw toekomst?
Ondernemen vergt vandaag de dag al je aandacht. De filosofie van FSV is
erop gericht u als ondernemer maximaal te ondersteunen, op nationaal en
internationaal gebied, als het om financiële, fiscale en juridische aspecten
gaat. Maar ook een loongebouw, een uitstekende loonadministratie,
gecombineerd met hoogwaardige P&O support. Voor lastige trajecten als
estate planning en bedrijfsoverdracht beschikken wij over specialisten.
Goed beschouwd sturen wij erop aan u alle ruimte te bieden voor succesvol
en uitgebalanceerd ondernemen, waarbij u op maat van onze expertise
gebruik maakt.

uitgebalanceerdondernemen.nl
AMSTERDAM • TIEL • WAALWIJK • ZALTBOMMEL
• TELEFOON (0418) 579 679 • WWW.FSV.NL
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Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de ofﬁciële dealer? 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 de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

13-1774 Porsche adv - Keep it Original - Club 911 - 912 - 297x210 mm.indd 1

02-12-13 16:56
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DE FUCHs
VElG
hakse straatsma
de eerste porsches 911 en 912 liepen van de
band met stalen velgen. vanaf modeljaar 1967
krijgt het topmodel, de 911s, in plaats van stalen velgen gesmede aluminium velgen van de
ﬁrma otto Fuchs kg uit meinerzhagen. de Fuchs
velg met het kenmerkende vijf spaken patroon
in klaverblad vorm. voor de andere 911 typen en de 912 is de Fuchs velg als
extra te verkrijgen. al spoedig bestellen vele kopers
ondanks de hoge meerprijs de optionele Fuchs
velgen bij de aankoop
van hun porsche. de
stalen velg is tot 1973
de standaard velg onder
de porsche 911t. de echte
Fuchs velg hoort nu bijna
als een deel van een siamese
tweeling bij onze porsches. in dit
artikel wordt teruggekeken op de geschiedenis van de Fuchs velg en het bedrijf dat achter
het succes van deze velgen zit.

lichtmetalen velgen.
Voor een goede vering en
wegligging van auto’s is
het van belang het niet
afgeveerde deel (wielen
en wielophanging) zo
licht mogelijk te houden.
Naast de zwaardere – en
goedkope stalen wielen
worden in het begin van
de ontwikkeling van
de auto dan ook de lichtere spaakwielen toegepast. Al
vroeg wordt er geëxperimenteerd met lichtmetalen
wielen zoals in 1924 door Bugatti bij het Type 35. Bij de
fabricage van het stalen wiel worden beide delen, het
hart en de eigenlijke velg waar de band omheen zit, uit
staalplaat gemaakt en door klinken en later door lassen
aan elkaar verbonden. Om het geheel lichter te maken
worden ook velgen gemaakt met een stalen hart en een
lichtmetalen velg. Ook Porsche paste deze constructie
toe bij onder andere de 356B-1600GS, de 718RSK en de
904 met velgen van Kronprinz. Een ander voorbeeld uit
die tijd is de Borrani Bimetal velg die bij verschillende
Italiaanse sportwagens wordt gebruikt. Maar ook de
omgekeerde constructie werd toegepast: een aluminium
hart – gecombineerd met de remtrommel – en een stalen
velg. Dit type velg werd toegepast bij bepaalde modellen
van Panhard, Cadillac en Pontiac.
Begin jaren 60 verschijnen de eerste geheel lichtmetalen
velgen zoals de magnesium velgen van Campagnolo en
Cromodora voor bijvoorbeeld Abarth en Ferrari en van
Minilite voor de Mini.Deze lichtmetalen wielen geven
meer vrijheid in vorm, waardoor gemakkelijk openingen
in de velgen kunnen worden uitgespaard voor onder meer
verbetering van de koeling van de remmen. De meeste
lichtmetalen velgen zijn gegoten velgen van aluminium- of
magnesium legeringen. Deze zijn echter niet altijd bestand
tegen stotende belasting en hebben de neiging te scheuren
of zelfs te breken.
Al bij de ontwikkeling van de Porsche 911 begin
jaren ’60 wordt nagedacht over een lichtmetalen velg
voor deze auto. Bij Porsche komt men al gauw tot de
overtuiging dat gegoten velgen niet aan de gestelde
kwaliteitseisen kunnen voldoen. Ook de firma VDM die al
meer gietwerk voor Porsche vervaardigt (onder andere
het stuur) lukt het niet een velg te leveren die aan de
door Porsche gestelde eisen voldoet. In dezelfde tijd
werkte Porsche aan een engineering opdracht voor het
ontwerpen van een klein gepantserd rupsvoertuig voor de
luchtlandingstroepen. Dit kleine tankje heeft loopwielen
van een gesmede aluminiumlegering: fabricaat Otto
Fuchs. Om te begrijpen waarom de firma Fuchs deze
gesmede wielen kan fabriceren, moeten wij terug gaan in
de geschiedenis van de dit bedrijf.

de fuchs velg
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Otto Fuchs KG
De firma Otto Fuchs KG, die in 2010 het 100 jarig bestaan
heeft gevierd, is in 1910 in Meinerzhagen begonnen
met de productie van gegoten messing gewichten voor
postkantoren. De omgeving van Meinerzhagen in het
Sauerland kent door de aanwezigheid van ijzer- en
zinkerts, hout voor de ovens en waterkracht voor de
luchttoevoer voor de hoogovens een eeuwenlange
traditie van ijzer- en messingverwerkende bedrijven.
Naast de gewichten produceert de Fuchs fabriek
kleine messing (giet)producten zoals gaskranen en
lagerschalen. Tijdens de eerste wereldoorlog maakt
het bedrijf vooral granaatontstekers. Daarnaast wordt
de fabriek uitgebreid met een ijzer- en zinkgieterij, een
extrusiepers en metaalpersen.
Na de eerste wereldoorlog produceert men bij Fuchs
vooral messing pers- en spuitgegoten onderdelen
voor de elektrotechnische-, auto- en motorindustrie.
Met de opkomst van het derde rijk streeft Duitsland
er naar zoveel mogelijk onafhankelijk te worden van
importmaterialen zoals koper (de import hiervan wordt
beperkt) en wordt de overgang naar aluminium sterk
gepropageerd. Fuchs, die het vooral moet hebben van de
messingproducten, wordt hierdoor sterk getroffen. Het
aantal werknemers daalt van 400 naar 100. Daarop gaat
de Fuchs zich al snel toeleggen op aluminium producten
voor onder meer de sterk expanderende (militaire)
vliegtuigindustrie. Geïnvesteerd wordt in een nieuwe
aluminiumgieterij en in zware hydraulische persen voor
het vervaardigen van aluminium gesmede onderdelen
voor vliegtuigen. Deze lichte gesmede onderdelen
hebben een grote statische en dynamische sterkte en
zijn bijvoorbeeld geschikt voor motorophangingen en
landingsgestellen. Voor deze onderdelen wordt Fuchs een
grote toeleverancier voor de Junkers vliegtuigfabrieken.
Verbinding met de metaalbedrijven van IG Farben en
Junkers leveren Fuchs de noodzakelijke specifieke kennis
op het gebied van de samenstelling van de zogenaamde
kneedlegeringen en de verwerking daarvan waardoor zij
hierin een leidende plaats kunnen gaan innemen.
Aan het eind van de oorlog ligt een deel van de fabriek
in puin, de productie van aluminium wordt door de
geallieerden beperkt en er dreigt een demontage van het
gehele bedrijf. Fuchs houdt zich evenwel op de been met
het vervaardigen van aluminium huishoudelijke artikelen
en het repareren van spoorwagons.
In de jaren vijftig komt Fuchs er weer bovenop met een
breed scala aan producten zoals gesmede aluminium
stutten voor de bergbouw, geëxtrudeerde aluminiumen koper profielen en buizen, kleine aluminium en
magnesium persdelen voor de automobiel industrie,
aluminium ladders, raamkozijnen en lantaarnpalen,
spuitgiet onderdelen uit messing, aluminium en zink en
bijvoorbeeld ook synchronisatie ringen voor VW. Door de

grote kennis van en ervaring met het smeden van
lichtmetalen worden al spoedig weer onderdelen voor
de vliegtuigindustrie uit aluminium-, magnesium- of
titanium legeringen vervaardigd. Ook Fokker is een klant
van Fuchs. De ervaring met gesmede aluminium wielen
krijgt Fuchs met de ontwikkeling van wielen voor trams,
treinen en loopwielen voor lichte pantservoertuigen en
later de Leopard tanks.

Het Fuchs velg voor Porsche
Volgens overlevering krijgt ontwerper Heinrich Klie
bij Porsche de taak de nieuwe velg te ontwerpen.
Klie is de latere vormgever van de Porsche 914 en al
verantwoordelijk voor detailontwerpen van de 911,
waaronder het dashboard. Hij gaat met zijn team aan de
slag met plasticine modelklei en komt met een ontwerp
dat volgens sommigen geïnspireerd is door de vorm van
Amerikaanse aluminium velgen uit die tijd en/of door de
vorm van de tankloopwielen van Fuchs. Ferry Porsche
keurt het ontwerp goed en de afdeling die zich bezig
houdt met de ontwikkeling van het onderstel bekijkt de
fysische aspecten van de velg, waarna deze met minimale
wijzigingen naar de Firma Fuchs gaat. Het hoofd van de
engineering afdeling van Fuchs, Karl-Heinz Ochel, moet
nu een nieuw productieproces zien te realiseren voor
massaproductie van deze velgen.

Het lukt een productieproces te realiseren in
samenwerking met het “Institut für Umformtechnik”
van de universiteit van Stuttgart, waarmee de velgen
ten opzichte van andere bekende methoden efficiënter
kunnen worden geproduceerd. Gunter Kraetsch en
Friedrich Schulte van Fuchs melden op 15 september
1965 een patent aan (nr. 1297570) dat op 19 juni 1969
wordt toegekend. Het patent “Verfahren zur Herstellung
eines einstückigen Leichtmetall Speichenrades
mit Nabenteil und Luftreifenfelge ” beschrijft het
productieproces. Het materiaal voor de velgen is een
aluminiumlegering die magnesium en silicium bevat
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en in kleinere hoeveelheden chroom, mangaan, ijzer,
zink en titanium. Het productieproces blijft echter een
bewerkelijk proces met vele smeed-, bewerking- en
polijststappen. De velgen voldoen aan de eisen die
Porsche stelt en zijn daarbij per stuk ca. 2,5 kg lichter dan
de vergelijkbare stalen velgen. De velgen hebben echter
een belangrijk nadeel: de prijs is vijf maal hoger dan die
van een standaard (gelakte) stalen velg en twee maal de
prijs van een verchroomde stalen velg.

het productieproces
In grote lijnen kent het productieproces een zestal
stappen.
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Cast bar

First forging
step

1

staP 1
staP 2
staP 3

De platte schijf wordt bij een nog wat hogere temperatuur
met een 7000 tons pers verder uitgesmeed waarbij ook de
spaken worden gevormd

staP 4

2

De ventilatie gaten en het naafgat worden uitgestanst met
een 800 tons pers waarbij ook het overtollige materiaal
aan de buitenzijde wordt weggesneden

staP 5

De buitenzijde van de ruwe velg wordt verhit en waarna
de velg wordt uitgewalst tot de uiteindelijke vorm

staP 6

De afwerking waarbij de velg wordt afgedraaid, de gaten
voor de wielmoeren worden geboord, de velgen worden
gepolijst, getest, geanodiseerd en gespoten. Het spuiten
gebeurt sinds 1967 bij Bothner GmbH in Leonberg. Vanaf
2009 is dit bedrijf een onderdeel van het Fuchs concern.

Trined, coined

Flow
forming

Finish
machining

Het gieten van een 6 meter lange staaf van de aluminium
legering. Van deze staaf wordt een stuk afgezaagd: het
gietblok.

Bij de eerste smeedstap wordt bij een temperatuur van
ruim 400˚C met een perskracht van 4000 ton het gietblok
uitgesmeed tot een platte ronde schijf

Second
forging step

3

de fuchs velg
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4

5

6
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velgen in soorten en maten
De Fuchs velgen worden in de loop van de tijd in steeds
grotere velgbreedtes gefabriceerd; van de eerste 4,5” in
1966 tot 7” voor de R en de RS.
Porsche zoekt ondertussen naar een goedkoper
alternatief. In 1968 fabriceert Mahle (bekend van de
zuigers) velgen met behulp van de spuitgietmethode. Bij
spuitgieten wordt het gesmolten metaal onder druk in
een metalen vorm gespoten. Deze velgen waren ca 20%
goedkoper dan de Fuchs velgen maar alleen in de maat

5,5” leverbaar.Vanaf 1973 (modeljaar 1974) levert de
firma ATS spuitgegoten velgen die de bijnaam “Cookie
Cutter” krijgen. Deze ATS velg heeft vrijwel hetzelfde
gewicht als een vergelijkbare Fuchsvelg.
Tot eind jaren 80 is de originele Fuchs velg in
verschillende maten voor diverse Porsche 911 modellen
geleverd. Vanaf 2006 wordt de klassieke Fuchs velg in 19”
weer voor de 997, 996 en 987 voor Porsche geproduceerd.
In 2010 wordt voor Porsche Classic weer een serie velgen
in de 15” en 16” maat gemaakt die exclusief via Porsche
Classic worden verkocht.

tabel “velgen porsche 911/912 tot 1974”
Velg maat

Materiaal

fabrikant

Onderdeel nr.

jaartal

type

4,5 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs, Meinerzhagen

901 361 012 01

tot 1967

911S

4,5 x 15

Staal

Kronprinz/Lemmerz

911 361 013 03

tot 1967

901

4,5 x 15

Staal verchroomd

Kronprinz/Lemmerz

911 361 013 23

tot 1967

901

5,5 x 15

Staal

Kronprinz/Lemmerz

911 361 022 00

vanaf 1968

911

5,5 x 15

Staal

Kronprinz/Lemmerz

911 361 022 10

1974

911

5,5 x 15

Staal verchroomd

911 361 022 20

vanaf 1968

911

5,5 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 012 04

1968

911S

5,5 x 15

Magnesium,

Mahle, Stuttgart

901 361 017 00

1969

911 T/M

spuitgegoten
6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 012 06

1967

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 020 00

1969

911

5,5 x 14

Alum. gesmeed

Otto Fuchs

1969-1971

911 US

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 020 10

1973

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 020 90

1974

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 020 00

1970

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 00

2006

6 x 15

Alum., Spuitgegoten

ATS

911 361 023 40

1974

911

6 x 15

Alum., Spuitgegoten

ATS

911 361 023 44

1974

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 10

1970

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 023 10

1970

911

6 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 90

1974

911

6 x 15

Staal

Kronprinz/Lemmerz

911 361 021 00

1971

911

7 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

901 361 012 05

1967

911R

7 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 11

1974

911

7 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 91

1974

911

7 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 41

1974

911

7 x 15

Alum., Spuitgegoten

ATS

911 361 023 50

1974

911

7 x 15

Alum., Spuitgegoten

ATS

911 361 023 54

1974

911

8 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 22

1974

911

9 x 15

Alum. gesmeed

Otto Fuchs,

911 361 020 03

1974

911
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Fuchs voor andere merken.
Na het succes van de Fuchs velgen bij Porsche volgen
er al spoedig velgen voor andere autofabrikanten. In het
begin van de 70’er jaren ontwikkelt Fuchs met Mercedes
Benz de “Barockfelge”. Er volgen gesmede velgen voor
de NSU Ro80, de Opel Kadett GTE, de VW Porsche 914, de
Audi Quattro en de Porsche 928 en BMW 7 serie.
Halverwege de 90’er jaren heeft Fuchs een
vereenvoudigde methode ontwikkeld voor de fabricage
van gesmede velgen. In dezelfde tijd heeft Fuchs samen
met het Amerikaanse bedrijf van gegoten lichtmetalen
velgen Superior Industries Inc. in Hongarije een bedrijf
opgezet voor de productie van gesmede en gegoten
velgen onder de naam Suoftec Light Metal Products.
Het bedrijf in Meinerzhagen heeft zich gespecialiseerd
op de zogenaamde ” Exclusiv” velgen voor o.a. Porsche,
Mercedes en Audi.
Voor de restauratie van velgen heeft Fuchs een speciale
afdeling opgezet bij OTTO FUCHS Oberflächentechnik
GmbH waar velgen, voor zo ver niet te veel beschadigd,
weer in nieuwstaat teruggebracht worden.
Intussen is Otto Fuchs KG wereldwijd uitgegroeid tot
een belangrijke toeleverancier van aluminium, koper,
magnesium, nikkel en titanium producten voor zowel de
automobielindustrie, lucht-en ruimtevaart als de bouwen energiesector.

verantwoording
Met dank aan de Otto Fuchs KG voor het ter beschikking
stellen van fotomateriaal. De copyrights van dit
fotomateriaal blijven het eigendom van Otto Fuchs KG.
geraadpleegde literatuur:
- Chronik der Otto Fuchs Kommanditgesellschaft,
1910-2010, Holger Müller en Hans Knau
- Websites van de firma Fuchs
- Geschichte und Technik der Renn- und Sportwagen,
Carl Ludvigsen
- Fuchs History - Pelican Parts Technical BBS
Hakse Straatsma

hEt bEdrijF in mEinErzhagEn
hEEFt zich gEspEcialisEErd
op dE zogEnaamdE ”EXclusiv”
vElgEn voor o.a. porschE,
mErcEdEs En audi.
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terugblik op de

Technische clubmeetings
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het museum Beeld & Geluid te Hilversum
was er bij de aanwezige leden van de Evenementencommissie aandacht voor een
eventueel nieuwe activiteit op de kalender voor 2013. Clublid Peter Broerse had het
gevoel dat er onder de leden belangstelling zou zijn om meer te weten te komen van
de techniek van hun Porsche, welke aandachtspunten er zijn bij onderhoud en
reparatie, hoe je zelf bepaalde reparaties kunt uitvoeren etc. Er moesten antwoorden
gevonden worden op vragen zoals faciliteit, gereedschappen, verantwoordelijkheid
en coördinatie. Peter beschikt over een goed geoutilleerde garage die hij voor deze
evenementen beschikbaar wilde stellen. Vervolgens werd de bereidheid van
Technisch adviseur Albert Vos gepeild om deze evenementen in samenwerking met
Peter inhoud te geven. Ook Albert was zeer enthousiast.

Er moesten antwoorden
gevonden worden op vragen
zoals faciliteit, gereedschappen,
verantwoordelijkheid en
coördinatie
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Thema’s
Om de belangstelling voor dergelijke evenementen
te peilen, werd een inventarisatie per e-mail gedaan.
Hierbij zijn 4 thema’s aangeboden om voor ieders
interessegebied een interessante dag te kunnen bieden;
Thema 1: Uitleg en praktische uitvoering van controle en
onderhoudswerkzaamheden
Thema 2: Workshops (op hobby matig niveau)
Thema 3: Aankoopadviezen, tips en inspectie instructies
Thema 4: Uitleg over het restauratieproces,
mogelijkheden en afwegingen
De respons was goed en de belangstelling groot (47
leden). Zo groot zelfs, dat er meerdere dagen ingepland
moesten worden. Met de feedback uit de inventarisatie
hebben Albert en Peter een planning gemaakt, rekening
houdend met de andere clubactiviteiten. Om deelnemers
optimaal te betrekken en een goede interactie te
waarborgen is besloten om in kleine groepen te werken.
Na de inventarisatie konden de belangstellenden
zich per e-mail inschrijven op de genoemde thema’s.
Hierop volgend werd een definitieve indeling gemaakt.
Uiteindelijk zijn er 8 dagen georganiseerd.

Controle en
onderhoudswerkzaamheden
Voor het eerste thema was de belangstelling het grootst,
zodat deze drie keer is georganiseerd. Vooraf werd
aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun
auto te gebruiken voor de technische inspecties. Net
als voor het betreffende clublid was het voor Albert
en Peter een verrassing wat ze zouden aantreffen en
dat maakt het wel zo leuk. Er werd in begrijpelijke taal
uitleg gegeven over het functioneren van de techniek
en op welke wijze je het onderdeel kan controleren en
beoordelen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de APK of
jaarlijks onderhoud. Er werd geattendeerd op het nut van
systematisch en gestructureerd werken. Aan de hand van
aanwezig materiaal (onderdelen) en Peter’s auto werden
diverse technische aspecten aangestipt die vaak aan de
aandacht ontsnappen. Enkele voorbeelden hiervan zijn
het pedalenstelsel en het schakelmechaniek. Door deze
zaken in goede conditie te brengen zal de bediening van
de auto veel prettiger en trefzekerder zijn. Ook werden
aan de hand van demonstraties nuttige tips gegeven ten
aanzien van winterstalling en conservering. Verder werd
uitleg gegeven over het planmatig verbeteren van de
technische conditie van de Porsches. Tussen de middag
werd telkens een heerlijke lunch aangeboden.

Workshops
Het tweede thema stond in het teken van de technische
workshops. Hierbij werd uitleg gegeven over het zelf
uitvoeren van bepaalde reparaties en werden deze
gedemonstreerd. De deelnemers werd de mogelijkheid
geboden de reparatie zelf ter plaatse uit te voeren en

Technische Clubmeetings
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uiteraard werden er volop tips aan de hand gedaan. Er
werd onder andere een remklauwrevisie uitgevoerd, een
pedalenstelsel van nieuwe lagers voorzien, wiellager
speling gecontroleerd en afgesteld, een V-riem vervangen
en afgesteld etc.
Aankoopadviezen, tips en inspectie instructies
Door middel van het derde thema werden de deelnemers
goed geïnformeerd over de wijzigingen die als gevolg van
de ontwikkeling van de 911 zijn doorgevoerd en hoe je deze
kan herkennen. En natuurlijk wanneer deze wijzigingen
werden toegepast. Zodoende krijg je inzicht in de mate
van originaliteit van de auto, hetgeen van belang is voor
een beoordeling en eventuele aankoop. Ook werden
eigenschappen van diverse modellen en uitvoeringen
toegelicht. Heel belangrijk bij je keuze in de aankoopfase.
Ook werd uitgelicht hoe je de auto kan identificeren
en waar je het chassisnummer, carrosserienummer,
lakcode, versnellingsbak- en motornummer kan vinden en
beoordelen.Juist dit thema kan heel interessant zijn voor
aspirant leden.

Restauratieproces
De laatste 2 dagen werden gewijd aan het
restauratiethema. Peter is een 1970’er Blutorange
Targa aan het restaureren en deze werd als lijdend
voorwerp gebruikt om alle constructie eigenschappen te
verduidelijken. Deze Targa is geheel gedemonteerd en
alle oude plaatwerk is verwijderd. Hierdoor is er goed
zicht op de omvang van zo’n grondige restauratie. Alle
voorkomende zwakke plekken, roesthaarden etc. werden
besproken. Ook werd aan de hand van voorbeelden de
onzichtbare roesthaarden onder de pvc coating getoond.
Tevens kwamen belangrijke aspecten zoals inventarisatie,
plan van aanpak, afwegingen, de mogelijkheid van
deelprojecten, onderdelen etc. aan de orde.
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Toekomst
Bij alle Technische Clubmeetings was er een
overweldigend enthousiasme onder de deelnemers.
Prachtig om te ervaren. Ook was er een uitstekende
interactie en werden vele ervaringen en inzichten
gedeeld. Door de kleinere groepen was iedereen ook
sterk betrokken bij de demonstraties en uitleg. Men
stond er letterlijk met de neus bovenop. Temeer omdat
het heel gezellige bijeenkomsten zijn gebleken, willen
Peter en Albert de Technische Clubmeetings in een
bepaalde vorm voortzetten. Nadere inventarisatie kan
uitwijzen of we een bestaand technisch thema voor
een nieuwe deelnemersgroep kunnen organiseren of
dat we een nieuw thema ontwikkelen voor mensen die
reeds hebben deelgenomen. De exacte inhoud zal met
de Evenementencommissie worden afgestemd.Ook lijkt
het ons leuk om een dag te organiseren, specifiek voor
aspirant leden. Hierdoor kunnen zij kennismaken met
de club en kan de club op haar beurt deze leden perfect
informeren ten aanzien van aankoopaspecten van de
klassieke 911 of 912. Dit in de vorm van de inhoud van
thema 3, aangevuld met inspectie instructies.
Nogmaals, we hebben erg veel plezier aan deze meetings
beleefd en zien uit naar een vervolg. U ook? Laat het ons
weten!
Peter Broerse en Albert Vos
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PORSCHE

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

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

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

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993
Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com
Phone: +32 (0) 475 53 56 22
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6X RS PORSCHE MAGAZINE
VOOR SLECHTS € 36,50

RSPM is hét Nederlandse Porsche-lijfblad voor eigenaren en liefhebbers van dit
roemruchte sportwagenmerk uit Zuffenhausen. Zes keer per jaar verschijnt
RS Porsche Magazine: boordevol reportages, unieke foto’s en geschreven door
Nederlandse Porsche-specialisten. Bij het aangaan van een abonnement krijgt u een
exemplaar Uit de archieven van: Porsche cadeau. Ga naar de website www.rspm.nl.

PROMO RSPM 1-2.indd 1

14-12-11 11:45

BOEKBESPREKING

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Boekbespreking

911 Love – 50 Jahre Porsche 911
De sportwagenicoon bij uitstek viert zijn 50-jarig jubileum.
Sinds zijn introductie in 1963 stelt de Porsche 911 onafgebroken de norm en staat hij voor het summum van sportieve automobiliteit. De unieke, door Ferdinand Alexander
Porsche ontworpen contouren, onderscheiden de 911
van miljoenen andere voertuigen. Over de Porsche 911 is
eigenlijk alles al gezegd, zowel technisch als historisch.
De fascinatie voor dit onvergelijkelijke model heeft echter
eeuwigdurend karakter.

Het “imagoboek” ter herdenking van het
50-jarig jubileum vertolkt de emotie en
de buitengewone dialoog tussen mens en
auto. Het is een uitgave vol enthousiasme
voor de 911. Bijzondere gebeurtenissen,
spannende verhalen over buitengewone
911-bezitters van overal ter wereld en
unieke 911 modellen zijn in dit boek
verzameld, evenals de feiten en gegevens
van de voor de 911 zo belangrijke
motorsportmomenten.
Natuurlijk wordt ook de geschiedenis niet
vergeten en uitvoerig beschreven. Grote
namen als Harm Lagaay, Michael Mauer,
Oliver en Wolfgang Porsche komen aan
het woord. Maar vooral degenen met
een passie voor de 911. Mensen van de
Verenigde Staten tot Duitsland en van de
Verenigde Arabische Emiraten tot Japan.
Over de auteur: Edwin Baaske (1962)

is geboren in Hamburg en woont in
Bielefeld. Na te hebben gewerkt als
dagbladredacteur in Husum, op Föhr en
in Neumünster verwisselde hij zowel
van genre als van regio. In Stuttgart
ontdekte hij als automobieljournalist
zijn enthousiasme voor de auto. Daar
begon Baaske als plaatsvervangend
hoofdredacteur van het automagazine
„Gute Fahrt“ (1994), richtte hij het blad
„VW Speed“ (1995) op en ging hij daarna
werken voor DaimlerChrysler (1997).
Sinds 1999 is Baaske, inmiddels vader
van een dochter, verantwoordelijk voor
communicatie bij Delius Klasing. Zijn
eerste boek, „Der VW Käfer“verscheen
in 1995 bij Delius Klasing. Zijn laatste
fotoboek, „Käfer-Zeiten“ (in het Engels
verschenen als “Volkswagen Beetle
Portrait of a Legend) verscheen in 2004.

Algemene informatie
Ondertitel 		50 Jahre BoxerLeidenschaft
Auteurs 		Edwin Baaske
Uitvoering		 Gebonden
Talen			Duits
Jaar			2013
Pagina’s		 360
Verkoopprijs € 99,50
Gewicht		 3,090 kg
Inlichtingen AutoNet carbooks
en verkoop
Wernhoutseweg 100
				4884 AX Wernhout
				The Netherlands
				 Tel: +31 (0)76 597 99 99
				 Mob: +31 (0)6 20 03 72 21
				info@autonetcarbooks.com
				www.autonetcarbooks.com
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VAN DE

webmaster
Beste leden, we zitten alweer in de
laatste weken van 2013, wat gaat de
tijd toch snel. Wellicht is het daarom
een goed idee om even terug te blikken
op dit jaar met betrekking tot onze
communicatiemiddelen zoals website
en email-accounts. Allereerst even de
bezoekersaantallen voor onze website.
Die zien we de afgelopen jaren toch wel
wat dalen. Net als in 2012 zullen we dit
jaar vermoedelijk afsluiten met zo’n
140.000 page visits.

Dit jaar hebben we de
migratie afgerond van het
oude internet adres naar
het nieuwe, en met name,
kortere adres. We zijn
nu dus bereikbaar op
www.klassieke911912.nl

Dit jaar hebben we de migratie afgerond
van het oude internet adres naar het
nieuwe, en met name, kortere adres.
We zijn nu dus bereikbaar op www.
klassieke911912.nl in plaats van het
lange en foutgevoelige www.klassiekeporsche-911-en-912-club.nl. Net als bij
ons internetadres, is de korte extensie ook
doorgevoerd in onze e-mailadressen.
Zo zijn we nu allemaal te bereiken op
…@klassieke911912.nl.
Naast het aanpassen van het internetadres
en de e-mailadressen is ook de website
zelf flink opgeschoond. Er stond heel veel
op wat al geruime tijd niet meer relevant
was, de niet intuïtieve forumfunctie is
uitgeschakeld en we zijn de administratie
tool op de website meer gaan gebruiken.
Dit zijn niet direct zaken die onze leden
hebben gemerkt, maar wel belangrijk
waren om door te voeren.
Als laatste gaat ons secretariaat de
registratiemodule gebruiken die zich
ook op de website bevindt. Dit heeft als
voordeel dat we als volledig bestuur altijd
gebruik kunnen maken van de meest upto-date informatie over onze leden zoals
e-mailadressen en dergelijke. We zijn
nog volop bezig om ons ledenbestand op
de website te updaten en hopen dit in het
eerste kwartaal van 2014 te voltooien.
Kortom, we hebben best wat slagen
gemaakt dit jaar. Niet altijd zichtbaar
geweest voor onze leden, maar dat is
wellicht alleen maar goed.
Einde seizoen zonder ritten en meetings
ben ik maar weer ‘ns de garage

ingedoken waar de bourgondisch rode
911 wordt voorzien van een opgefriste
voorwielophanging. Ik merkte dit jaar dat
er toch wat meer kraakjes en piepjes uit
het vooronder kwamen. Onder andere
nieuwe schokbrekers (Koni), A-arm
lagers, nieuw gepoedercoate A-armen en
veerpoten in combinatie met een dikkere
stabilisator moeten mij in 2014 en de
opvolgende jaren weer veel stuurplezier
gaan bieden. Naast het liggen onder de
911, zitten we ook weer met het gezin
onder de kerstboom. Allemaal heel
gezellig, maar achter in mijn hoofd denk
ik alweer aan het voorjaar wanneer we
weer lekker met onze auto’s kunnen gaan
rijden.... Nog even wachten.
Rest mij alleen nog jullie allen fijne dagen
te wensen en de hoop dat het nieuwe jaar
wat moois voor een ieder zal brengen.
Hessel
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vanuit het secretariaat

VANuit

HET SECRETARIAAT
Onze redacteur heeft gevraagd ‘ns op
papier te zetten hoe het is gesteld met het
ledenbestand, het verloop hiervan en de
betaling van de contributie.
Sinds januari 2009 ben ik clubsecretaris
en run met mijn echtgenote Gerda het
secretariaat. Gerda notuleert voornamelijk
de bestuursvergaderingen en maakt
hiervan de notulen op. Ze heeft verder haar
handen vol aan de ledenadministratie van
de kerk.
Ik houd me bezig met de
ledenadministratie van de club en alles
wat daarbij komt kijken. Ik beheer het
clubarchief en de clubshop, behandel de
in- en uitgaande post en – tegenwoordig
niet onbelangrijk – de mailbox. Verder
controleer ik de tijdige betalingen
van de clubritten, evenementen en de
contributies.
In de afgelopen 5 jaar is er voor wat
betreft het ledenaantal steeds een
stabiele situatie van ongeveer 200
gewone leden en gemiddeld 20 aspirantleden geweest. Doch dit jaar lijkt de
recessie ook in ons ledenbestand te
zijn toegeslagen, want op dit moment
hebben we al 12 opzeggingen van het
lidmaatschap per 31-12-2013 ontvangen.
Verder hebben we begin dit jaar eenzelfde
aantal – 12 leden – moeten royeren.
Royementen zijn ook bij onze club helaas
’n telkens terugkerend fenomeen. Ondanks
’n eerste verzoek tot contributiebetaling,
een eerste én een tweede herinnering zijn
er elk jaar weer leden die taal nog teken
geven en uiteindelijk dan ook moeten
worden geroyeerd. Eventuele spijtoptanten
of “vergeetachtige” leden betalen naast
de alsnog verschuldigde contributie ook
opnieuw inschrijfgeld. Zonde en onnodig,
want een flink aantal leden betaalt de
contributie tegenwoordig automatisch door
middel van een machtiging. Dit levert deze
leden naast een €5,- lagere contributie
ook gemak op: men hoeft er niet meer aan

te denken. En het scheelt het secretariaat
veel werk, kosten en ergernis.
Goed, nog even terugkomend op
het ledenaantal. Het “natuurlijke
verloop” werd in het verleden steeds
gecompenseerd door nieuwe aanwas in
de loop van dat jaar, zodat we eigenlijk
voortdurend een gemiddeld stabiel
ledenbestand hadden. Dat is in 2013
veranderd: van de 37 aanmeldingen via de
website hebben zich uiteindelijk 12 nieuwe
leden ingeschreven. Van de overige 25
belangstellenden lieten 18 personen niets
meer van zich horen en hebben 7 personen
wel aangegeven lid te willen worden
maar zijn geen inschrijvingen ontvangen.
Hopelijk is deze dip van tijdelijke aard en
zit ons ledenaantal binnen afzienbare tijd
weer in een stijgende lijn.
Tot slot nog een tweetal verzoeken:
1. Aan de “ouderwets” contributie
overmakende leden: betaal uw
lidmaatschap vóór 15 januari 2014 of liever
nog, geef een machtiging af. Als gezegd
scheelt dat nog € 5,- ook! Machtigingen
worden meegestuurd bij het verzoek om
de contributie te betalen.
2. Aan alle leden: zorg er s.v.p. voor dat
het secretariaat beschikt over uw actuele
correcte e-mailadres.
Fijne Kerstdagen en een gezellige
jaarwisseling toegewenst!
Jan en Gerda Blok

Hopelijk is deze dip van
tijdelijke aard en zit
ons ledenaantal binnen
afzienbare tijd weer in een
stijgende lijn.
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NIEUWE LEDEN
746 		Klaas Imming				| Halfweg
747 		Rita Vrijburg-Klerkx | Geldrop
748 		Rene Olij 					| Graft
749 		Margriet Kisters			 | Heerlen
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InterClassics &
TopMobiel 2014
InterClassics & TopMobiel 2014
Door de FEHAC en de InterClassics
& TopMobiel ’14 organisatie wordt u
een kortingsbon aangeboden. Door op
bovenstaande afbeelding . banner te
klikken wordt de bon geopend, deze kunt
u uitprinten en aan de kassa inleveren.
De korting bedraagt € 3,- per persoon.
Maximaal 2 personen kunnen van een
ingeleverde bon gebruik maken. De
thema’s op de InterClassics & TopMobiel
’14 zijn dit jaar:
- 100 Years Maserati
- Pre War Race Legends
- Mustang: Big Screen Heroes

Nieuw licht op Oldtimer
Akkoord?
Nog altijd is ‘groot onderhoud’
voorafgaand aan de invoering van het
oldtimer akkoord nodig. Het voorstel
om de invoering van het akkoord uit
te stellen, biedt een uitgelezen kans
om in ieders belang de weeffouten
uit het akkoord te halen. Afgelopen
april stemde de FEHAC samen met ‘de
oldtimer alliantie’ onder protest en
met veel tegenzin in met het oldtimer
akkoord voor klassieke voertuigen. Er
was geld nodig, waardoor de huidige
vrijstelling van MRB voor klassieke
voertuigen niet gehandhaafd kon en mocht
worden. Het belastingvrij gebruik van
oldtimers als dagelijks vervoersmiddel
moest gestopt worden. Hierdoor is
een akkoord gesloten waarin grote
groepen liefhebbers onevenredig zwaar
getroffen zijn en gaten worden geslagen
in de overlevingskansen van klassieke
voertuigen. Ons mobiele erfgoed wordt op
de tocht gezet uitsluitend om ten laste van

goedbedoelende liefhebbers aanvullende
belastinginkomsten te realiseren. Dat
is en blijft de FEHAC een doorn in het
oog. Dit te meer, omdat nu blijkt dat de
jongste cijfers aangeven dat de groei
van het aantal klassieke voertuigen heel
anders is dan vooraf in rapporten is
voorgesteld. Ook de milieueffecten van
het gebruik van klassieke voertuigen
zijn vele malen lager dan vooraf werd
gesteld. Vooral, omdat met enkele
simpele aanvullende maatregelen een
voor iedereen acceptabele regeling kan
worden gerealiseerd. Maatregelen, die
de opbrengst niet aantasten, maar de
liefhebbers een keuze geven waardoor
ze hun voertuigen sporadisch kunnen
gebruiken. Waarom zou bijvoorbeeld voor
de oude auto van vader of grootvader het
volledige bedrag aan MRB moeten worden
betaald als slechts enkele zondagen in het
jaar wordt gereden? En waarom moet voor
een 30 jaar oude camper het volle pond
worden betaald als het voertuig, maar
enkele dagen per jaar wordt gebruikt?
Voor de groepen oldtimers, die nu geen
keuze hebben, vragen we om ons voorstel
“MRB per dag” eens goed te bekijken.
Dit biedt de eigenaar de mogelijkheid om
rijdagen te kopen tegen een vast tarief.
Het voorstel komt tegemoet aan veel van
de bezwaren. Bovendien worden zonder
ingewikkelde systemen extra inkomsten
gegenereerd. Daar was het tenslotte
allemaal om begonnen. Dagelijks rijden is
met dit systeem duurder dan gewoon MRB
betalen, maar ons toekomstig erfgoed
blijft zo behouden. FEHAC roept de
Tweede kamer op om de MRB maatregel
nogmaals te bekijken. Bij het behandelen
van de belastingplannen met betrekking
tot de vrijstelling MRB 2014 zijn er
een aantal moties en amendementen
ingediend. Wordt vervolgd…

Klassieker bedrijven over de
kop door vrijstelling bij 40 jaar
Begin vorige maand was ik te gast op het
feest ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van mijn motorrevisiebedrijf.
‘Mijn’ revisiebeschrijf omdat dit mijn
vaste adres is voor motorproblemen en ik
daarom dus de afgelopen 15 jaar er al een
paar keer een goede klant ben geweest.
Alle klanten met klassiekers waarvan
zij ‘de motor hadden gedaan’ waren
uitgenodigd voor een leuke rondrit en dat
leverde een stoet van 70 auto’s op van de
Rolls Royce van Koningin Juliana waarin
kleinzoon Willem Alexander en Maxima
getrouwd zijn, via een paar enorme
Amerikanen tot een schattige Daffodil
van eigen bodem. Dat soort deskundige
en ambachtelijke bedrijven maakt de
oldtimerhobby mogelijk. Als ik zo eens
naga heb ik een reeks van die bedrijfjes
die het mogelijk maken dat mijn oude
auto’s goed worden onderhouden. Zo heb
ik een specialist voor mijn luchtgekoelde
Volkswagen, mijn Amerikaan gaat naar
een speciale USA garage, de banden
met witte zijkanten zijn ook niet overal
verkrijgbaar, voor de remmen heb ik een
vast adresje en een bekledingsbedrijf
heeft mijn 58 jaar oude banken recent
weer opgevuld. Binnen die bedrijven
is de nieuwe belastingvrijstelling bij
pas 40 jaar toch met schrik ontvangen
en het effect is nu al merkbaar op de
omzet. Mijn bekleder is al drie grote
opdrachten kwijt van mensen die het
niet meer aandurven om te investeren in
hun klassieker. Het LPG inbouwbedrijf
wordt de laatste maanden van 2013
een LPG uitbouwbedrijf en stopt er
begin volgend jaar mee. Handelaars in
klassiekers zien dat hun diesels en LPG
auto’s jonger dan 40 jaar nauwelijks
meer verkopen zijn en proberen nu deze
winkeldochters tegen belachelijk lage
prijzen te dumpen. Ook een kennis met
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een fraaie Mercedes W123 probeert
die nu te verkopen, maar weet nog niet
dat tienduizenden met hem diezelfde
afweging al gemaakt hebben. Deze
belastingmaatregel zal het moeilijker
maken voor deze specialistische bedrijven
om het hoofd boven water te houden,
terwijl ze toch voor de liefhebbers van
klassieke voertuigen onmisbaar zijn.
Vakkennis is schaars en veel bedrijven
hebben moeite een geschikte opvolger te
vinden. De FEHAC is via een werkgroep
Trade & Skills bezig om te bevorderen
dat er een instroom van jonge vakmensen
komt door het beroepsonderwijs te
interesseren voor een opleiding tot
klassiekerspecialist. Geen last van de
nieuwe belastingmaatregel hebben
de exporteurs van klassiekers. De
eerste opleggers met ieder negen oude
Mercedessen zonder kentekenplaat
heb ik al oostwaarts zien rijden. De
aangekondigde maatregelen tegen het
dagelijks belastingvrij rijden werken al:
de export is al bijna verdubbeld. Gingen
er in de eerste helft van 2012 nog 2819
auto’s ouder dan 25 jaar voor export de
grens over: in 2013 tot 1 juli is dat bijna
verdubbeld tot 5295. Ronduit spectaculair
is het aantal Mercedes 190’s waar afscheid
van genomen werd: in de eerste helft van
2012 ging het om maar 27 stuks, maar in
2013 tot juli was dat al 494 stuks. En het
is helemaal niet gek te veronderstellen
dat er de rest van dit jaar daar nog vele
honderden bij komen. Ook drie andere
types van het merk met de ster komen in
de top 5 van exportmodellen voor. Polen
blijkt nu het belangrijkste exportland
te zijn, gevolgd door Libië en Litouwen.
Auteur: Herman Steendam.

AutoWeek Classics
Exclusieve aanbieding voor leden van
bij de FEHAC aangesloten merken- en
oldtimerclubs AutoWeek Classics, als
Business Partner van de FEHAC, wil u,
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als lid van een bij de FEHAC aangesloten
merken- of oldtimer club, een exclusieve
aanbieding doen. U ontvangt een jaar lang
(12 nummers) AutoWeek Classics op de
deurmat voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 66).
Dat is een korting van 43%! AutoWeek
Classics - Maandelijks de meeste én
mooiste klassiekers In AutoWeek Classics
brengen we maandelijks minimaal 124
pagina’s gevuld met prachtige verhalen,
tests en proefritten met de mooiste
klassiekers, youngtimers en sportscars.
Inclusief 60 pagina’s Classic Trader met
het meest complete klassiekeraanbod. Als
u gebruik wil maken van deze aanbieding,
ga dan naar het aanmeldformulier op
www.AutoWeek.nl/fehac.

Korting op Sonax producten
Businesspartner Sonax van de FEHAC
geeft leden van aangesloten clubs
10% korting op Sonax producten.
Via http://www.sonaxshop.nl/ bestelt
u met kortingscode FEHAC2013 met 10%
korting.
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Fijne feestdagen en
een mooi 2014
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Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

aar

per j

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

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

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

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%

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

o n t w e r p - w e b s i t e ’s - p ro m o t i e d r u k w e r k - h u i s s t i j l e n - d i g i t a l e p r i n t e n
Drukkerij A-twee BV
Coenecoop 326
2743 pm Waddinxveen

w w w. d r u k k e r i j - A 2 . n l

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl
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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

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

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl
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Elk denkbaar onderdeel onder 1 dak
Bij Parts-wise.nl kunt u eenvoudig elk denkbaar
onderdeel voor uw klassieke Porsche bestellen.
Wij staan in contact met leveranciers uit de
hele wereld. Dat stelt ons in staat om
ook dat ene zeldzame onderdeel
te leveren. In onze database zijn
meer dan 100.000 onderdelen
opgenomen.

1047172
Housing cover

ALLE PORSCHE 911 & 356
ONDERDELEN

UNIEK ZOEKPROGRAMMA
Parts-wise.nl werkt met een uniek zelf
ontwikkeld programma. Nadat u de basisgegevens van uw Porsche heeft ingevoerd,
zal Parts-wise.nl de juiste onderdelen tonen.
Zo bestelt u nooit de verkeerde onderdelen.
Met 1 klik plaatst u het juiste onderdeel in
de winkelwagen.

kijk op parts-wise.nl

Voor ons is elke Porsche
een klassieker
Wij beschouwen elke Porsche als klassieker
en elke klassieker als een Porsche.
Daarmee verzekert u zich van de beste zorg
voor uw jongensdroom.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon (026) 356 0 911. www.porschecentrumgelderland.nl
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