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VAN DE

VOORZITTER
Zondagmorgen… regenachtig, koud…
Ik was van plan vandaag weer eens de
911 te pakken om een stukje te gaan
rijden, maar dat stel ik maar even uit.
Dan maar even achter de laptop voor
deze column. Er is zoveel gebeurd dit
afgelopen kwartaal…
Allereerst wil ik de leden bedanken die
de formulieren voor de ledenraadpleging
hebben ingevuld. Hierdoor zijn we een stuk
wijzer geworden over wat er zoal in de club
leeft en uit de (voorlopige) uitslagen komen
een aantal zaken naar voren die zeker
interessant zijn en waar we als bestuur
wat mee kunnen. In ieder geval is een
meerderheid van de leden voor uitbreiding
van de leeftijdsgrens tot 1978. Een artikel
over de clubevaluatie vindt u verderop in dit
clubmagazine. Als we binnenkort over de
uiteindelijke uitslag beschikken, zullen we u
natuurlijk uitgebreid informeren en bepaalde zaken inbrengen voor stemming tijdens
de ALV begin 2015. Dit in verband met de
noodzakelijke statutaire wijzigingen.

Om te kunnen rijden en
het gezellig te hebben
hoef je die stempel uit
Zuffenhausen niet perse
te hebben.
Dan het altijd avontuurlijke Le Mans
Classic, waar mijn 911 mij thuis voor vertrek
voor ‘t eerst in de steek liet. Uiteindelijk
bleek het sluiting in het contactpuntje te zijn
en na 10 minuten werk en € 6.40 kon ik de
6-cylinder boxer weer horen lopen.
Ik weet wel dat ik na dit (en eerdere pechgevallen met clubleden op buitenlandse
trips) een pakketje met onderdelen zoals
puntjes, bobine en koppelingskabel, etc.
standaard in de “smugglers box” gooi. Wellicht een idee om als club gezamenlijk een
dergelijk “eerste hulp” pakketje samen te
stellen en in te kopen?

Ook ben ik samen met Albert Vos afgereisd naar de Nürburgring voor de Oldtimer
Grandprix en de Porsche Classic RoundTable meeting. Jaarlijks organiseert Porsche de Roundtable meeting, waarbij er
van alle Classic Porsche Clubs in Europa
een afvaardiging komt om zaken met
betrekking tot Porsche Classic en de Club
Community te bespreken. We krijgen hier
als altijd heel veel informatie vanuit Porsche Classic, en dit jaar heb ik gevraagd
om namens onze club het volgende punt
op de agenda te zetten: “Meer toegevoegde
waarde voor Officiële Porsche clubs”. Dit is
iets wat ik persoonlijk zeer belangrijk vind.
Het feit dat wij Classic Porsche Club
# 141 zijn, moet ons iets extra’s brengen
ten opzichte van alle Porschefora, rijders
groepen en de verscheidene Porscheevenementen die het hele jaar door worden
georganiseerd. Om te kunnen rijden en
het gezellig te hebben hoef je die stempel
uit Zuffenhausen niet perse te hebben.
Maar wat dan wel? Hoe kunnen we ervoor
zorgen, de klassieke clubs en Porsche AG,
dat wij meerwaarde creëren voor onze
leden? Benjamin Marjanac van Porsche gaf
aan dat dit ook iets is waar zij mee zitten
en waar zij op willen reageren. Maar de
grote vraag is natuurlijk wat dan? Wij zijn

als Classic Clubs gevraagd hierover na
te denken en met ideeën te komen, iets
waar ik al op hoopte. Nu heb ik al wel wat
ideeën, maar mijn vraag aan u als leden is
om hier ook over na te denken en ons dit
te laten weten. Wat kunnen we bedenken
wat het voor ons waardevol maakt een
officiële Classic Porsche club te zijn? Ik
zie uw reacties graag tegemoet…
Verder kan ik melden dat we als bestuur
al weer druk zijn met 2015 en dat het
weer een geweldig seizoen wordt met
mooie evenementen, dito meetings en
waardevolle acties. Vanzelfsprekend
nemen we hierin uw reacties en suggesties vanuit de clubevaluatie mee.
Rest mij alleen nog even uw aandacht
te vestigen op de aanbieding betreffende
het Classic Porsche Magazine. Mocht u
nog niet hebben gereageerd, u heeft nog
tot uiterlijk 28 september as. om in te
schrijven voor zes uitgaven van dit
geweldige Porsche magazine! Gaat u
zeker niet tegenvallen.
Tot op een volgend evenement!
Hessel Roukema
Voorzitter
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VAN DE

REDACTEuR
Augustus is al een behoorlijk eind op streek als ik me aan de
redactionele bijdrage voor deze uitgave van het clubmagazine zet.
Terwijl regen- en hagelbuien tegen de ramen slaan en ‘t buiten –
hartje zomer ja ja – ’n ongelooflijke 14 graden Celsius is, staat de 911
gelukkig warm en droog binnen gestald. binnenkort krijgt de auto
wellicht gezelschap van een iets jonger broertje (of zusje zo u wil),
want er wordt serieus nagedacht over de aanschaf van een “harmonicabumper”. wie had dat ooit gedacht? Enﬁn, in een volgende uitgave
van uw lijfblad leest u hierover meer.

Goed, wat brengt dit clubmagazine deze
keer voor de lezers? Zowel clubvoorzitter Hessel Roukema als Bernie Westhoff
namens “zijn” evenementencommissie,
praten u in hun respectievelijke bijdragen
bij over de uitkomsten van de onlangs
gehouden ledenenquête. En elders in deze
uitgave worden de uitkomsten van deze
ledenraadpleging nog ‘ns uitgebreid in grafiek- en tabelvorm aan u gepresenteerd.
Peter Broerse werd deze keer bereid
gevonden met zijn auto’s op te treden in
de rubriek “Even voorstellen”. Peter vertelt
onder meer hoe het allemaal gekomen is,
zijn onvoorwaardelijke liefde voor klassieke Porsches 911 en 912. En ook hoe hij
van lieverlee van zijn hobby zijn beroep
heeft gemaakt.
Het verslag van Le Mans Classic begin juli
is deze keer samengesteld uit de vele loftuitingen van de deelnemers, vergezeld van
het nodige beeldmateriaal. Het was ook
deze keer ’n geweldige belevenis om aan
dit unieke en sfeervolle evenement deel
te nemen, ook al gaat het er elke editie
steeds iets strenger (“Duitser”) aan toe. De
tribunes bijvoorbeeld waren nu echt niet
zonder (extra) plaatsbewijzen toegankelijk.
Toch wist uw redacteur zich ’n tijd lang
volkomen onopgemerkt (en hoogst illegaal)
tussen de pitcrews, coureurs, officials,
journalisten en fotografen in de pitstraat te
bewegen en vanaf de pitwall talloze snaar-

strakke actiefoto’s en -films te schieten.
Een prachtige ervaring waar m’n oren nu
nog van suizen!
Secretaris Jan Blok leverde een verslag
met foto’s aan van de op 13 juli jl. in samenwerking met de 356 Club en Belgische
Classic Porsche Club georganiseerde
België – Nederland rit. Men heeft het die
dag verre van droog gehouden kan ik u
vast verklappen en tot overmaat van ramp
vielen we als club ook nog ‘ns buiten de
prijzen. Tja, opnieuw waren onze zuiderburen “d’n Ollanders” te slim af… Onze
voorzitter stelde een mooi verslag samen
van zijn bezoek aan de Classic Round
Table, die als andere jaren samenviel met
de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring.
Verder een bijdrage van clublid René Boers
naar aanleiding van de in augustus in het
verre Oosten van Nederland gehouden verrassingsrit. Tot slot maakte uw redacteur
een fotoverslag van de Historische Grand
Prix op Zandvoort eind augustus jl.

TjA, OpNIEuw wAREN
ONZE ZuIDERbuREN “D’N
OllANDERs” TE slIm Af…
Ook de liefhebbers van feiten en techniek
komen deze uitgave aan hun trekken. De
column van Albert Vos gaat deze keer over

diverse verborgen gebreken die bij aankoop van een auto niet meteen zichtbaar
(kunnen) zijn. Denk hierbij aan allerlei
soorten “artistiek” plamuur- en laswerk
en andersoortige slechte reparaties.
Als altijd een interessante en leerzame
bijdrage. Clublid Irvin Faneyte schreef een
enthousiast verhaal over de technische
clubmeeting bij Peter Broerse, waar hij
veel kennis heeft opgedaan. En zelf wist
ik in de verloren uren – waarvan ik er op
de een of ander manier altijd tekort kom –
wat speurwerk te verrichten en ‘n artikel
samen te stellen over de totstandkoming
van het Porschee embleem wat op onze
auto’s prijkt.
Tot slot zijn er natuurlijk de vaste rubrieken en bijdragen in dit magazine die er
al met al voor zorgen dat ik u met een
gerust hart veel leesplezier durf toe te
wensen. Heel graag tot ziens op een
volgend evenement!
Marc Bezem
redacteur
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VAN DE

EVENEMENTENCOMMISSIE
Voor de meesten van ons zal de
zomervakantie er inmiddels opzitten. Ik hoop dat een ieder daar met
volle tevredenheid op terug kan
kijken en genoeg voldoening heeft
gegeven om er, ook wat betreft de
nog resterende evenementen, een
mooie 2e helft van 2014 van
te maken.
Mijn eigen vakantie zou ik enerverend
willen noemen. Reeds langere tijd was
ikzelf (met behulp van wat deskundigen
binnen en buiten onze club) op zoek naar
een passende Targa. Nadat ik in april m’n
2.4 S-je had verkocht, werd deze zoektocht
intensiever, waarbij ik me als doel stelde
dat de volgende ook iets ‘unieks’ moest
hebben….of mogelijk in de toekomst krijgen. Het is uiteindelijk (tja….’t lijkt wel een
bevalling) een prachtige talbot gele Targa
geworden. Ben er erg blij mee en wil met
name Albert Vos bedanken voor zijn wijze
adviezen in de zoektocht er na toe. In het
volgende clubblad wil ik trouwens graag
m’n ervaringen hierin met jullie delen.
Nu even terug naar de evenementen.
Hiervan zijn inmiddels de Le Mans Classic,
de België-Nederlandrit en de Verrassingsrit zeer goed verlopen. De belevenissen
worden door Marc Bezem, Jan en Gerda
Blok en René Boers elders in dit blad beschreven. Voor het komende RS Fest in het
Autotron zijn onder leiding van Bert Klunder de voorbereidingen in volle gang. Over
de Champagne reis hebben de betreffende
deelnemers onlangs van Dick en Guy de
laatste informatie ontvangen, waarbij niet
nagelaten is om er op te wijzen dat er
maar liefst 3 alcoholtesters meegenomen
moeten worden. Nee… niet voor ná de
champagneproeverijen, maar omdat het
nu eenmaal in Frankrijk verplicht is om
dit onderweg bij je te hebben…scheelt de
staat blijkbaar een boel geld. Nieuw op

de kalender is (naar idee van Hessel) de
eerste Cars&Coffee bijeenkomst, waarvoor ook gezien de enquête uitslag best
veel animo voor zal zijn. Nadere informatie daarover volgt nog via de mail. Voor
de Herfstrit in Groningen zijn door Bert
en Klaas alle zeilen bijgezet. Er is (ook
vanwege de afstand) een 2-daags evenement van gemaakt. Op zaterdagmiddag
ontvangst bij Porsche Centrum Groningen, waarna we de stad Groningen gaan
verkennen en er overnachten. Zondags
dan de echte Herfstrit met als startpunt de
Gasunie en als eindpunt het vestingstadje Bourtagne. Het kalenderjaar wordt in
november afgesloten met een technische
dag bij ERPA.

Nadat ik in april m’n 2.4
S-je had verkocht, werd
deze zoektocht intensiever,
waarbij ik me als doel
stelde dat de volgende ook
iets ‘unieks’ moest hebben…
De uitslag van de onlangs gehouden enquête m.b.t. onze clubevenementen gaan

we beslist gebruiken bij de invulling van
evenementenkalender 2015. Er zijn door u
heel veel, maar ook uiteenlopende, ideeën
en zienswijzen geuit. In grove lijnen komt
het op het volgende neer:
• Meer uitdaging in de dagritten
•	Meer evenementen met een sportief
karakter
• Meer techniek en ook sleuteldagen
•	Meer meerdaagse ritten met zowel
culturele als automotive elementen.
Voor 2015 hebben we, rekening houdend
met bovenstaande, al een hele reeks (ook
nieuwe) evenementen op de planning
staan. Ondermeer een aantal meerdaagse
buitenlandse evenementen, enkele sportieve evenementen en veel aandacht voor
technische bijeenkomsten. Binnenkort
gaan we om de tafel om daar weer een
mooi geheel voor 2015 van te maken.
Tenslotte….zijn we erg tevreden over de
hoeveelheid respons die we op de enquêtes hebben gekregen en zullen er alles aan
doen om zoveel mogelijk wensen van u in
te vullen. Nog veel (rij)plezier en wellicht
tot binnenkort bij een van de komende
evenementen!
Namens de Evenementencommissie,
Bernie Westhoff

KALENDER CLuB EVENEMENTEN

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

kAlENDER 2014
Club EVENEmENTEN

COlOfON
VOORZITTER / WEBMAsTER
Hessel Roukema
Tel: 036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

Rs fest Autotron nl

6 en 7 september

Champagne reis Fr

12 t/m 14 september

Cars & Coffee nl

1 november

Technische dag nl

november

21 en 22 juni

PENNINgMEEsTER
Marco Leijten
1 t/m 3 augustus
Tel: 0180 - 62 33 44

8 t/m 10 augustus

penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNIsCH ADVIsEuR
Albert Vos
Tel: 046 - 474 10 63

zondag 10 augustus

tc@klassieke911912.nl

sECRETARIs / CORREsPONDENTIE
Jan en gerda Blok zondag 5 oktober
Noordkade 147B, 2741 EW Waddinxveen
Tel: 0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl

REDACTIE
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
Tel: 033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMIssIE
Bernie Westhoff
Tel: 0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl

ONTWERP
schaap Ontwerpers
Hooghiemstraplein 62, 3514 AX Utrecht
Tel: 030 - 276 91 67, www.schaapontwerpers.nl

DRuK
Joop Zalm
Tel: 0182 - 61 11 76
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATsCHAP
Leden zonder machtiging: € 75,00
Leden met machtiging: € 70,00 automatische
incasso
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00
Inschrijfgeld: € 22,75
Begunstigers: € 41,50
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl
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CLUBLID Peter Broerse
FACTSHEET
Naam				
Leeftijd			
Stad 				
Beroep 			
Burgerlijke 		
staat				
					
Auto 				
					

Peter Broerse
44 jaar
Vinkeveen
Zelfstandige
Samenwonend met Linda
kinderen: Maxine, Neal,
Yara en Jens
911 2.2T Coupé Hellelfenbein 1111
911 2.2T Targa Blutorange 2310

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

EVEN VOORSTELLEN

Een ivoorwitte 911T 2.2 Coupe uit 1970. Tot
in de perfectie gerestaureerd, een auto waar
de passie vanaf druipt. Dit is het verhaal van
Peter Broerse. Iemand die al van jongs af
aan bezeten is door alles wat met Porsche te
maken heeft. Of het nu ging om het lezen van
folders en tijdschriften of het eindeloos afluisteren van geluidsopnames van Le Mans: Peter
kon er geen genoeg van krijgen. Nog steeds
niet trouwens.
Al op jonge leeftijd kwam Peter veel bij de lokale dealer
en reed hij mee met proefritten. Zijn voorkeur voor de
technische kant werd al snel zichtbaar en het was bijna
logisch dat hij koos voor de opleidingen Autotechniek en
Bedrijfsmanagement Motorvoertuigentechniek. Tijdens de
vakanties lag Peter niet op het strand, maar was steevast
te vinden in de werkplaats van een Porsche specialist. Ook
de weekenden waren goed gevuld: Peter assisteerde bij een
raceteam van Opel-Lotus.
Na zijn opleidingen startte Peter met werken bij de
Amsterdamse Porsche dealer. Vanuit die rol maakte hij
verschillende stappen naar importorganisaties, veelal in
spilfuncties met een sterk technisch karakter. De laatste
jaren was hij verantwoordelijk voor de herintroductie van het
Koreaanse merk SsangYong, waarvoor een geheel nieuwe
importeursorganisatie op poten moest worden gezet. De
band met dit merk stamt nog uit de tijd dat Peter werkzaam
was bij Kroymans.
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Gedurende deze fases bleef Peter actief met klassieke Porsches. Hij voerde onderhoud en reparaties uit, zocht en vond
speciale onderdelen en bezocht evenementen en beurzen.
Zo hield en houdt hij zijn kennis en netwerk actueel.
Op 27-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste Porsche. De
genoemde ivoorwitte 911T werd gevonden in Italië. Het was
een erg originele auto, alle details klopte en de techniek was
verzorgd. Hierdoor waren de rijeigenschappen prima. In de
loop van de jaren werden telkens projectmatig verbeteringen aan de techniek doorgevoerd. Bij aankoop waren er wel
enkele roestplekken zichtbaar, dus vroeger of later moest
hij hiermee aan de slag. Na enkele jaren er met heel plezier
mee gereden te hebben, werd de auto aansluitend aan ‘n
dagje gummen op het circuit van Zolder compleet gedemonteerd. De start van een intensieve en grondige restauratie.
Zo kon hij al zijn kennis en passie kwijt.
Peter is al geruime tijd actief lid van de Klassieke Porsche
911 & 912 Club. Tijdens een Nieuwjaarsborrel bij Beeld
& Geluid in Hilversum werd het idee geopperd om vanuit
de club bijeenkomsten te organiseren met een technisch
karakter. Albert Vos en Peter reageerden zeer enthousiast
en zijn hiermee aan de slag gegaan. Na inventarisaties werd
op 1 juni 2013 de eerste Technische Clubmeeting georganiseerd. Het was een groot succes en dat jaar volgden nog 6
meetings. Allemaal goed bezocht door zeer geïnteresseerde clubleden. Peter vindt het heel leuk om zodoende een
bijdrage aan de club te kunnen leveren. De sfeer is fantastisch. Mede hierom is dit evenement ook dit jaar weer op de
kalender gezet en zijn deze meetings weer goed bezocht.
Reden genoeg om dit voort te zetten.
Een poosje geleden ging het roer om; de intensieve job eiste
haar tol en de aandeelhouders verlangde een koers waarin
Peter zich niet in kon verenigen. Hij besloot als zelfstandige te gaan werken met de focus op zijn passie; klassieke
Porsches.

SEPTEMBER 2014

Het idee achter het bedrijf is simpel: naast werkzaamheden
voor klanten (restauratie, revisie, onderhoud, reparatie, onderdelen en aankoopbegeleiding) werkt Peter bijna altijd aan
een project. Momenteel werkt hij, als de situatie het toelaat,
aan zijn te restaureren 911 2.2T targa uit 1970 in de kleur
Blutorange. De vorige eigenaar was reeds 15 jaar met de
beoogde restauratie bezig geweest, waarna hij de handdoek
in de ring gooide. Peter is vervolgens ermee verder gegaan
en ook deze auto zal teruggebracht worden in nieuwstaat.
Er is volgens Peter namelijk maar één manier; het goed
doen en kwaliteit neerzetten.

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

De genoemde ivoorwitte 911T werd gevonden in Italië.
Het was een erg originele auto, alle details klopte
en de techniek was verzorgd. Hierdoor waren de
rijeigenschappen prima. In de loop van de jaren werden
telkens projectmatig verbeteringen aan de techniek
doorgevoerd.

EVEN VOORSTELLEN
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lEDEN enQuÊte
Clubvoorzitter hessel Roukema en bernie westhoff namens “zijn” evenementencommissie,
hebben u in hun respectievelijke columns van dit clubmagazine bijgepraat over de voorlopige uitkomsten van de onlangs gehouden leden enquête. hierna worden de uitkomsten
van de ledenraadpleging uitgebreid in grafiek- en tabelvorm aan u gepresenteerd.

KOMEN ERVARINGEN CLUB OVEREEN
MET U VERWACHTINGEN?

INDIEN LANGER DAN 1 JAAR NIET GEWEEST OP EEN
EVENEMENT, WAAROM NIET?

19
20

Nee
11%
18

16

12

14

12

10

8

6

Ja
89%

4

1
2

0
Geen tijd

Auto in restauratie

NAAR WELK TYPE EVENEMENTEN GAAT UW VOORKEUR UIT?

Technische
Clubmeetings
9%

Geen
belangstelling……..
0%

Technische Dagen
14%

Dag evenementen
waar de focus ligt
op gezelligheid
12%

Dag
evenementen
waar de focus
ligt op rijden
18%

Sportieve
evenementen
(Instructie/Rijvaardi
gheidstrainingen)
9%
Sportieve
evenementen
Sportieve (Circuit Rijden)
evenementen
8%
(Rally's)
8%

Sportieve
evenementen
(Slalom)
5%

Meerdaagse, veelal
buitenlandse ritten
(Cultureel)
Meerdaagse, veelal
6%
buitenlandse ritten
(Automotive
evenemente/rijden)
11%

Te ver weg (vanuit Belgie)

LEDEN ENQuÊTE

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

WELK SOORT EVENEMENTEN MIST U IN DE KALENDER?

VERRUIMING LEEFTIJDSGRENS

•
Leeftijdsgrens NIET
aanpassen
25%

Leeftijdsgrens WEL
aanpassen tot 1978
incl Turbo modellen
58%

•
•
•

Verruimen tot/met
964
1%

•
•
•
•

Verruimen in blokken
(74-78, 79-82,etc)
2%

•
•
•

Klassiek aanhouden
Weet niet/geen
a.d.h van RDW
Lidmaatschap
mening
leeftijdsgrens Alle Luchtgekoelde
opzeggen indien
2%
3%
Porsche t/m 993
verruiming
6%
3%

•

WELKE ASPECTEN VAN HET BEZIT VAN EEN KLASSIEKE
PORSCHE 911/912 SPREKEN U HET MEESTE AAN?

WAT VERANDEREN VOOR MEER BETROKKENHEID?

•

Clubgevoel
11%

•

Anders,
namelijk…..
1%

Korte (dag)
ritten
23%

Merkbelevin
g Porsche
15%

•
•
•
•
•

Langere
(meerdaagse
)
buitenlandse
roadtrips
15%
Techniek
20%

Historische
Motorsport
11%

Investering
4%

•
•
•
•
•

•

HOE CLASSIFICEERT U ZICHZELF
ALS KLASSIEKE PORSCHE RIJDER?

Evenementen in Noordelijk Nederland
Meer buitenlandse ritten (eventueel met buitenlandse clubs
Meer Circuitdagen en motorsport evenementen
Rijvaardigheid specifiek 911
Ritten zonder aansluitend diner
Actief sleutelen onder begeleiding
Meer samen met 356 club
Dagevenementen niet in het weekend
Concour d’elegance organiseren
Evenementen met nieuwere types Porsche
Wijn proef evenement
Training Kaartlezen

Meer Porsche specifieke informatie
Ritten dichter bij leden
Aktiever bij evenementen en minder dineren/lunchen
Verjonging en sportievere club
Meer techniek/Technische dagen
Meer contactmomenten leden
Ruimere deelname mogelijkheden bij buitenlandse
evenementen
Evenementen waar ook gezinnen van kunnen genieten
Minder vaste club van leden/minder groepsvorming
Meer kaartleesritten/speurtochten
Meer actieve werving
Meer samenwerking met andere clubs/registry’s
(early 911’s)
Facebook pagina & Smoelenboek

NAAST DE GEORGANISEERDE EVENEMENTEN, WAT ZOU
DE CLUB ANDERS KUNNEN DOEN OM HET LIDMAATSCHAP AANTREKKELIJKER TE MAKEN?
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•
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•
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•
10

3

3

•

0
Rustige rijder

Sportieve rijder

Anders

Circuit/Trackdays

•

Gezamelijke inkoop acties(ook verzekeringen)
Meer verhalen leden over hun auto
Meer “Sleutel” dagen met leden
Lagere kosten evenementen/Door club gesponsord
Meer circuitdagen
Taxatiedagen
Aktief forum op website/meer kontakt tussen leden
Verjongen club
Kika rit o.i.d inplannen/rijden met chronish zieke kinderen
Car & Coffee evenementen
Meer support/ educatie voor het uitzetten van ritten voor
leden
Clubstickers/Club kleding
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Het Porsche
embleem

De initiatiefnemer voor het Porsche embleem is naar zeggen de bekende Amerikaanse auto importeur Max Hoffman,
die Ferry Porsche tijdens diens bezoek aan New York begin
jaren ’50 had gevraagd om een visueel aantrekkelijk kwaliteitskeurmerk voor de door hem geïmporteerde Porsche
sportwagens.

Wat eraan vooraf ging
De geschiedenis van de firma start bij Ferdinand Porsche Senior. Hij werd
in 1875 in Oostenrijk geboren, in een tijd waarin de ontwikkeling van
verbrandingsmotoren nog in de kinderschoenen stond. Stoommachines
maakten de dienst uit en de twee- en viertaktmotoren waren het
ontwikkelingsstadium nog niet voorbij. Ferdinand Sr. toonde zich een
ijverige en slimme jonge man. Ja enige jaren te hebben gewerkt in
het meubelbedrijf van zijn vader, ging hij op zijn 18e aan de slag bij de
Béla Egger Electrical company in Wenen. Buiten werktijd studeerde hij
mechanica op de Keizerlijke hoge school in Reichenberg, waar hij evenwel
nooit afstudeerde. De combinatie van elektrotechniek en mechanica
kwamen hem in zijn verdere carrière goed van pas. Na zijn studietijd
werkte hij een groot aantal jaren voor verschillende automerken, alvorens
een eigen ontwerpbureau te starten. Hij was onder andere in dienst van
een aantal in de vergetelheid geraakte automerken als Lohnerwerke –
voor wie al in 1899 op 24 jarige (!) leeftijd hij de hybride Lohner Porsche
ontwierp – en Austro Daimler, maar ook van Daimler-Benz en Steyer.
Ferdinand Sr. start in 1931 zijn eigen onderneming onder de naam – hoe
kan het ook anders – Porsche, waar hij in de beginjaren onder meer de
Kever zou hebben ontworpen. Iets wat door velen in elk geval ten dele in
twijfel wordt getrokken, want het oorspronkelijke ontwerp van deze auto
wordt ook wel toegeschreven aan Béla Barényi, Erwin Komenda, en Josef
Ganz. Evenwel was en werd zijn naam gevestigd, dankzij een groot aantal
vooruitstrevende ontwerpen van zijn hand, waaronder de eind jaren ’20
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ontwikkelde Mercedes SSK, waarmee
vele racesuccessen werden behaald. Eind
jaren ’30 ontwikkelde Ferdinand Sr. voor
Mercedes-Benz de T80 record auto met 6
wielen en ’n 2.200 kW vliegtuigmotor, die
door het uitbreken van de oorlog echter
nooit heeft gereden. In de oorlogsjaren
heeft Ferdinand tanks ontwikkeld, maar
ook de Schwimmwagen en Kübelwagen,
beide met techniek die we ook in de Kever
terugzagen.
Pas na de oorlog maakt Porsche een
voorzichtig begin met het ontwikkelen en
vervaardigen van sportauto’s. Ferdinand
junior, Ferry genoemd, ontwikkelde in
de loop van 1947 de Porsche 356, daarbij
gebruik makend van de kennis van Sr. en
de na de oorlog zeer schaars verkrijgbare
onderdelen. De 356 en de Kever deelden
veel componenten, maar ook onderdelen
van de oorlogsvoertuigen werden
dankbaar ingezet. De motor van de 356
bijvoorbeeld was niet gebaseerd op die
van de Kever zoals velen denken, maar
op die van de Kübelwagen. De eerste auto
waarop het embleem met het steigerende
paard uiteindelijk werd gemonteerd, was
de Porsche 356.

Totstandkoming
Na deze korte historische uiteenzetting
pakken we de draad weer op. Na zijn
bezoek aan Max Hoffmann in New York
in 1952 vatte Ferry Porsche terug in

Duitsland het idee op om een competitie te
houden onder een aantal toonaangevende
kunstopleidingen om zodoende een
keuze te kunnen maken uit verschillende
embleem ontwerpen. Maar zijn PR
man Herrmann Lapper en Franz Xaver
Reimspieß, een zeer getalenteerde
ontwerper en kunstenaar, kwamen
met een ander voorstel. Begin 1952
schetste Reimspieß, die verondersteld
wordt in 1936 het Volkswagenlogo te
hebben ontworpen, een ontwerp “vol
dynamische expressiviteit” zoals Porsche
dit zelf beschrijft. Naar het schijnt is het
ontwerp vervolgens verder fijngeslepen
en afgemaakt door Erwin Komenda, aan
wie ook een niet onbelangrijke rol wordt
toebedacht in de totstandkoming van het
definitieve ontwerp van de Porsche 911.
Overigens zwerft er op ’t internet een heel
andere lezing over de totstandkoming
van het embleem, die ik – hoewel ik er
wat minder geloof aan hecht – jullie
niet wil onthouden. Ik vertaal ‘m bewust
niet, want in ’t Engels komt het gewoon
sterker over. In deze versie dineren
Ferry Porsche en Max Hoffman in 1952
in een New York’s restaurant en wordt
Ferry door Max uitgedaagd om met een
embleem voor de Porsches op de proppen
te komen. “Ferry then grabbed a napkin
and began to draw the crest for the state
of Baden-Würtenberg with its curved
stag horns. He added a black prancing
horse from Stuttgart’s coat of arms and
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the word PORSCHE across the top and
handed it back to Max asking, “How about
something like that, Max?” With a bit of
refinement and color, the famed Porsche
Crest was born and today remains true to
Ferry’s original sketch more than half a
century ago.”. Een mooi romantisch beeld
van hoe het wellicht ook gebeurd had
kunnen zijn zullen we maar denken…

Ferry then grabbed a
napkin and began to draw
the crest for the state of
Baden-Würtenberg with
its curved stag horns. He
added a black prancing
horse from Stuttgart’s
coat of arms and the word
PORSCHE across the top
and handed it back to
Max asking, “How about
something like that, Max?”
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EmblEEm
Het uiteindelijke ontwerp symboliseert
zowel de wortels van het bedrijf, als ook
de kwaliteit en dynamiek van zijn producten. Gecentreerd binnen de grens van een
gouden schild is een steigerend paard afgebeeld, overgenomen vanuit het officiële
stadswapen van Stuttgart. De plaatsnaam
boven het steigerend paard toont de duidelijke verbintenis aan met de productielocatie in Zuffenhausen. De achtergrond van de
afbeelding heeft de rode en zwarte kleuren
van de federale staat en de gestileerde
geweien zijn afkomstig uit het traditionele
wapen van de staat Württemberg - Hohenzollern. Boven de beeltenis de verbindende naam van Porsche, als een soort
beschermende luifel.

“hET sYmbOOl VAN DE pORsChE lEgENDE EN AppEllEERT
AAN DE fAsCINATIE DIE DE spORTAuTO’s “mADE IN ZuffENhAusEN”
uITsTRAlEN”.

hET uITEINDElIjkE ONTwERp
sYmbOlIsEERT ZOwEl DE wORTEls VAN
hET bEDRIjf, Als OOk DE kwAlITEIT EN
DYNAmIEk VAN ZIjN pRODuCTEN.

INTRODuCTIE
Na de inschrijving bij het Duitse octrooibureau verscheen
het Porsche embleem eind 1952 voor het eerst op de
stuurnaaf kap van de 356. Vanaf november 1954 werd
het ook geïntegreerd in de karakteristieke hendel van de
kofferdeksel en met ingang van 1959 sierde het embleem
ook de velgen en de wielnaven van de sportauto’s uit
Zuffenhausen.

bEkENDhEID
Als gevolg van de alom tegenwoordige successen in de
internationale autosport aan het begin van de jaren vijftig,
groeit Porsche al snel ook buiten Duitsland uit tot een
bekende fabrikant van unieke sportieve auto’s met het
karakteristieke embleem. Met de toename van het aantal
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Porsche bezitters en liefhebbers over de hele wereld,
groeit ook de vraag naar vlaggetjes, speldjes, stickers,
manchetknopen, T-shirt opdrukken en posters.
Een enkele merkliefhebber beplant zelfs zijn voortuin
met bloemperken in de vorm en met de kleuren van het
embleem, terwijl anderen met de hand gebreide truien
met het kenmerkende patroon dragen.

Ontwikkeling
Het embleem heeft in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt
waarbij telkens kleine veranderingen werden aangebracht. De oorspronkelijke inmiddels klassieke emblemen worden evenwel nog steeds in
kleine series geproduceerd. Daarbij komt heet wat handwerk kijken zoals
uit de bijgaande foto’s valt op te maken.

Het embleem anno 2014
Tot op de dag van vandaag wordt elke Porsche wereldwijd
voorzien van het kenmerkende Porsche embleem op
de voorklep. Inmiddels zijn het Porsche merkbeeld en
embleem auteursrechtelijk beschermd en mogen deze
alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming
van Porsche AG. Het Porsche merkbeeld is uitgegroeid tot
een van de meest bekende in de wereld. Het wordt door
de fabrikant beschouwd als “het symbool van de Porsche
legende en appelleert aan de fascinatie die de sportauto’s
“Made in Zuffenhausen” uitstralen”.
Marc Bezem
Bronvermeling: Porsche AG

Tot op de dag van vandaag
wordt elke Porsche
wereldwijd voorzien van
het kenmerkende Porsche
embleem op de voorklep
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Zondagmorgen 13 juli 2014 vertrekken wij om kwart voor negen voor
een rit van iets meer dan een uur naar Antwerpen. Het weer was
wonderwel redelijk, de weg was droog en pas in de buurt van
Antwerpen af en toe wat lichte motregen.
Het was verzamelen bij het Porsche Centrum Antwerpen te Wommelgem waar we
een heerlijk ontbijtje kregen voorgeschoteld, bij konden praten met Belgische en
Nederlandse Porsche vrienden en de mooie Porsches in de grote showroom konden
bezichtigen. Er werden heel veel Porsches geparkeerd van de deelnemers aan deze dag,
afkomstig van de deelnemende clubs: de Porsche Classic Club Belgium, de Porsche 356
Club Nederland en uiteraard onze eigen Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland.
In totaal deden er 80 Porsches mee aan dit festijn, de meeste van het type 356 in allerlei
uitvoeringen
Bij de aanmelding kregen we een mooi en duidelijk roadbook uitgereikt met daarbij een
vragenlijst met in totaal 14 vragen voor onderweg. Bij de start om ongeveer 12.00 uur
moesten we eerst een proef afleggen die bestond uit het achteruit rijden en zo dicht
mogelijk een pion benaderen, waarna de afstand Porsche-pion werd genoteerd op de
vragenlijst. Viel flink tegen want je ziet die pion natuurlijk niet staan en moet dus de
resterende afstand op het gevoel inschatten. Er waren er die de pion omver reden – 0
punten – en er waren er die op anderhalve meter afstand al dachten dat ze er waren.
Zelf hield ik ook nog 47 cm over terwijl ik dacht er al te zijn. Lastig maar leuk!
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Bij de aanmelding kregen we een mooi
en duidelijk roadbook uitgereikt met
daarbij een vragenlijst met in totaal
14 vragen voor onderweg
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Hierna kon de rit gereden gaan worden en die was
niet zo moeilijk te doen omdat alles heel goed was
beschreven in het roadbook zodat ook de vragen goed
te beantwoorden waren. Onderweg hebben we nog
met enkele clubleden een pitstop gemaakt bij Gasthof
De Beiaard en zowaar, daar brak het zonnetje door
en werd het toch nog mooi weer. Na de route weer te
hebben vervolgd kwamen we rond 16.00 uur aan bij het
eindpunt, landgoed De Rosep aan de Oirschotsebaan
in Oisterwijk.

Nadat we de laatste proeve
van bekwaamheid hadden
afgelegd: het gooien van
drie pijltjes (darts) in het
bord wat schuin tegen een
boom op de grond stond
Nadat we de laatste proeve van bekwaamheid
hadden afgelegd: het gooien van drie pijltjes (darts)
in het bord wat schuin tegen een boom op de grond
stond. De boom werd het meest geraakt trouwens…
Enfin, hierna konden we ons vragenlijstje inleveren
en van een welverdiend drankje gaan genieten. Na
enkele versnaperingen kregen we een heerlijk buffet
voorgeschoteld van maissoep, kalfslende met garnituur
van aardappelen en groenten en tot slot een Rosep
Grand Dessert Buffet.
Tot slot werden de vragen doorgenomen en werden de
vijf prijswinnaars bekend gemaakt. De uitslag werd
uiteraard enorm beïnvloed door de resultaten bij het
achteruit rijden en bij het pijltjes gooien, de vragen
onderweg hadden de meeste deelnemers wel redelijk
tot goed ingevuld. De leden van de Belgische club en
vooral 356 rijders waren in de meerderheid (4 prijzen)
en er was maar één 912 rijder die een prijs wist te
winnen en ook die was helaas niet van onze club.
Ondertussen was het licht gaan regenen zodat iedereen
die buiten zat tijdens het buffet ook naar binnen was
gevlucht. Nadat we afscheid hadden genomen van
onze tafelgenoten zijn we weer huiswaarts gegaan.
Onderweg nog een flinke regenbui maar voor we in
Waddinxveen aankwamen was het al weer een poosje
droog zodat we de Porsche dan ook droog in de garage
konden stallen. Al met al een mooie dag, mooie route,
lekker gegeten en genoten van het rijden met de
Porsche en het contact met onze Porsche-vrienden.
Tot een volgend evenement.
Jan Blok
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Le Mans
Classic
2014
Dit keer een verslag in de vorm van een bloemlezing naar aanleiding
van de reacties van deelnemers na afloop van dit evenement. Zo te
lezen heeft iedereen er enorm van genoten en zijn we in 2016 als
club opnieuw van de partij.
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“

Goede morgen Porsche liefhebbers, graag wil ik jullie,
mede namens mijn reisgenoot Marc van Liempt, bedanken
voor de gezellige dagen die we samen hebben mogen
doorbrengen. Een fantastisch evenement met nog mooier
weer dan verwacht en dit alles in combinatie met het
bereiken van de halve finale. Groet en tot een volgende
Frans Dusol.
keer

“

”

Het was zeker geslaagd, ideaal evenement om je auto in
te rijden. Dank en complimenten voor de organisatie, heb
geen commentaar (behalve volgende keer minder regen
bestellen). Superpolo overigens, Laurens. Ik wacht tot hij
uit de was is, wellicht wil ik nog eentje bijbestellen als dat
Niels Bogman.
mag / kan?

“

”

Beste Hessel, “volg de Skoda rijder” dat hebben
we gedaan. Het Roadboek helemaal uitgereden, hulp
onderweg verleend en met de 911 door het water. Wat een
fantastisch evenement!!!! Misschien is het nog wel een
idee om de volgende keer op zaterdagavond gezamenlijk
te eten? (bijvoorbeeld een barbecue als dat toegestaan
is). We hebben de groep vrijdagavond nog even gezien
maar daarna slechts een enkeling. We hebben de extra
Goodiebags die we in de auto hadden staan, kunnen
verdelen aan degene die nog niets hadden. Oh ja en na
een aantal pogingen was de tribune ’s nachts om 1.30u
wel gratis toegankelijk, haha. Bedankt voor je organisatie
namens Marcel en mij. Met vriendelijke groeten/ Best
Patrick de Wit.
regards/ Mit freundlichen Grüssen

”

“

Hi Hessel, ja dat was weer bijzonder leuk! Ik sluit me aan
bij de andere suggesties, en tribunekaarten de volgende
keer lijkt me geen overbodige luxe. Wellicht de volgende
keer een andere kok in de keuken van de het hotel zetten?
Indien iemand nog een shirt zou willen hebben laat het me
even weten dan bestel ik er nog eentje bij. Dank voor de
Laurens Schaap
bijzonder goede organisatie.

”

Een fantastisch evenement
met nog mooier weer dan
verwacht en dit alles in
combinatie met het bereiken
van de halve finale
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“

Beste Hessel en anderen, we hebben genoten van de
goed georganiseerde trip - Hessel, onze complimenten en gezelligheid. Inderdaad goede ideeën: tribunekaarten
en op zaterdagavond gezamenlijk een hapje eten / bbq’en
Christiaan Vingerling en Maarten
op het circuit. Groet
Warnders.

”

“

Beste Hessel en andere Le Mans gangers, ik weet nu
wat Porsche bedoeld met een “Not falt dach” gelukkig
had ik de Halfords top cover bij me om te voorkomen dat
de auto een badkuip werd tijdens nachtelijke buien (ik
had gehoopt dat het meenemen van een cabrio voor veel
zon zou gaan zorgen maar helaas!). We hebben overigens
geweldig genoten want toen de zon eenmaal doorkwam
op zaterdag was was de regen snel vergeten, echter toen
wisten we nog niet wat de zondag zou brengen, en dat
was maar goed ook dat een bui zo lang kan duren met
een dergelijke hevigheid was ons onbekend tot afgelopen
zondag. Marlene wil nooit meer naar Frankrijk omdat
de chauvinistische Fransen besloten hadden om het
voetballen maar niet uit te zenden op zaterdag avond!
Allen die terug waren naar het hotel hadden dezelfde
ervaring en dan is gedeelde smart weer halve smart.
Ook ons heeft het verbaasd dat je slechts sporadisch
clubgenoten tegen kwam tijdens de rondgang zaterdag
en zo groot is het terrein nou ook weer niet! Al met al een
mooie ervaring dit weekend en Hessel bedankt voor de
perfecte organisatie van dit evenement. Met vriendelijke
Han en Marlene.
groet

”

“

Dag Hessel, de equipe Van de Geijn / Huiberts heeft
zonder problemen het einddoel bereikt, waarmee we toch
onze eigen 16 uur endurance race hebben gereden, deels
zelfs onder water. De westelijke route, vanaf Alencon naar
Lille was behoorlijk regenachtig (code oranje zag ik op het
nieuws) en de ruitenwissers en de ventilatie hebben uren
in de hoogste stand gestaan. De mechanische inspuiting
lijkt (gelukkig) weer als vanouds te werken. Dank voor de
prima organisatie. Ik had al een tribunekaart. Die biedt
overigens alleen toegang tot de hoofdtribune. Voor andere
tribunes moet je weer andere kaarten hebben. Wel handig
trouwens; na de eerste race, toen de tribune echt vol was,
waren er steeds ruim voldoende plaatsen. Als suggestie
zou ik (net als door anderen voorgesteld) proberen een
moment te vinden waarop we elkaar gedurende de dag
als club/groep zouden kunnen ontmoeten. Het is bijna niet
te geloven dat je elkaar op het terrein nauwelijks meer
ziet. Samen iets drinken of een gezamenlijk etentje lijkt
me een leuk idee. Misschien dat Porsche mee kan helpen
door vanuit de lounge faciliteiten te bieden. Dat de lounge
voor clubleden zomaar toegankelijk was, was ook al een
unicum dus wie weet. Verder zou ik alles zoveel mogelijk
Erik-Jan.
houden zoals het is. Groeten

”
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we hebben genoten van de
goed georganiseerde trip
Beste allen, ik hoop dat iedereen weer zonder problemen,
maar wellicht ietwat vochtig, thuis is gekomen gisteren.
Ondanks de vele regen op Vrijdag en Zondag denk ik
dat het weer een geslaagd evenement was. Wel weten
we nu dat voor de komende edities er wel kaartjes voor
de tribunes moeten worden gekocht en dat eigenlijk
iedereen een extra bobine in hun auto moeten hebben
liggen. Jasper zijn 911 is trouwens weer gemaakt en
kon hij gisteren ophalen in Parijs. Ook wil ik Laurens
nog even bedanken voor het ontwerpen en regelen van
de Polo’s en T-shirts. Mocht je nou i.p.v. Polo’s tijdelijk
T-shirts hadden gekregen, laat dat voor de zekerheid
nog even weten. Dan kunnen we zorgen dat alsnog de
Polo’s worden gedrukt. Verder hoor ik graag jullie op en
aanmerkingen over dit evenement. Kunnen we zaken
beter/anders? Ik hoor graag alles behalve dat het weer
te wensen over liet..... Dan rest mij alleen iedereen te
bedanken voor dit gezellige weekend! En volgende keer
ben ik er weer bij met de 911...... Groet, Hessel.
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Classic Round Table
& Oldtimer GP Nürburgring
De Eifel ... veel groene heuvels, veel gehuil van racemotoren
en veel mooie auto’s, vooral Porsches.. Dit is in het kort wat
we tegenkwamen toen we de Nürburgring opliepen op vrijdagmiddag 8 augustus jl. Al heel snel daarna overheerste de rest
van de dag helaas de regen…
Elk jaar wordt in de eerste helft van augustus de Oldtimer Grandprix gehouden op het GP circuit van de Nürburgring. Een groots evenement met heel
veel vooral klassieke racewagens van allerlei merken. Maar in tegenstelling tot Le Mans Classic, zie je hier ook ex DTM wagens en nieuwer spul.
Wat meteen opvalt als je het circuit op komt, is de grote aanwezigheid van
Porsche. Een waar Porsche dorp met maar liefst drie grote tenten en een
Drivers Selection truck. Traditioneel is dit een evenement voor Porsche om
hun Classic programma te promoten en dit gebeurt dan ook op grote schaal.
Tenten vol met onderdelen, restauratieprojecten, hun “Tequipment” afdeling
en met veel Porsches, oud en jong. Daarnaast worden relaties gefêteerd in
een speciale VIP tent. De reden dat ondergetekende hier was is dat Porsche
naast dit evenement, de Classic Roundtable meeting voor haar classic Porsche clubs organiseert.
De meeting was leuk en interessant, maar het hoogtepunt was toch de
Oldtimer Grandprix. Op vrijdag hebben we na het Porsche Village te hebben
bezocht, de paddocks afgestruind, de pitboxen vol met mooie wagens bekeken en daarna vooral geschuild voor de regen die met bakken naar beneden
kwam. We stonden in een tent met 2 ronkende RSR’s en een De Tomaso
Pantera die niet het circuit opkonden door de hevige regenval. Er stroomde
een paar centimeter regenwater door de tent! Na nog even de tent van de
Coys veiling te hebben bezocht, waar we ons hebben staan verbazen over
een 911 T uit 1972 met een richtprijs van €115.000-125.000, zijn we toch
maar snel tussen de buien door naar het hotel gegaan.
Zaterdagmiddag was het weer gelukkig veel beter. Even de tent van Porsche
Classic bezocht en de dikke lange rijen met wachtende mensen getrotseerd
die waren gekomen voor de signeersessie met Walter Röhrl, Derek Bell en
Magnus Walker. Wat ons het meeste opviel waren de prijzen van de originele
Porsche classic onderdelen. Wat een geld! Soms gerechtvaardigd, maar in
veel gevallen niet. Na het bekijken van wat meer Porsche modellen hebben
we het originele Rennwagenlager bezocht, de oude paddocks bekeken en
nog even op de tribunes naar de races gekeken.
Al met al een mooi evenement en zeker de moeite waard om te bezoeken.
Maar dan moet het weer wel meewerken... Volgend jaar hopelijk beter.
Hessel Roukema
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Classic Round Table en Oldtimer GP Nürburgring

De meeting was leuk en interessant,
maar het hoogtepunt was toch de
Oldtimer Grandprix.
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HGP Zandvoort
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Verrassingsrit
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Inmiddels ben ik ruim 2 jaar lid van de klassieke Porsche 911 & 912 Club, maar had tot
nu toe slechts één rit meegereden, met m’n
zoon. Mede daarom had ik me samen met m’n
vrouw ingeschreven voor de verrassingsrit.
Het weer was twijfelachtig, immers de hele
week al regen, maar dat moest mijn Porsche
Targa van 1971 maar doorstaan. Wel voor de
zekerheid een flinke handdoek in de auto,
want er wil weleens wat water door diverse
kieren naar binnen lopen.
Op zaterdagochtend kwamen we even na elf uur aan
in Doetinchem, bij het bijzondere Design Hotel Villa
Ruimzicht. Er zat al een gezellige kring Porsche rijders
op het terras en wij voegden ons hierbij. Heerlijk in het
zonnetje! Bernie heette ons welkom en Anke vertelde
nog het een en ander over het avondprogramma. Bernie
deelde de routebeschrijving uit en daar had hij een grapje
mee uitgehaald, want de aanwijzingen stonden in het
Achterhoeks dialect. Na de lunch (lekkere broodjes met
onder andere kroket) gingen we met elf Porsches op weg.
We reden door prachtige kronkelige landweggetjes,
soms door het bos dan weer met een vergezicht. Bernie
had het ons niet al te moeilijk gemaakt en zo konden we
(dakje eraf) heerlijk genieten van het Gelderse landschap.
Tussendoor maakten de meesten een individuele stop
voor een drankje op een terras.
Rond vier uur was iedereen binnen in het Burchthotel in
het Duitse Oeding. Een mooi authentiek hotel met een
kamer in de burchttoren. We nestelden ons gezellig in
de bar voor een aperitief en al om vijf uur een heerlijk
diner buffet. We moesten wel een beetje dooreten, want
we werden om half zeven opgehaald met de bus voor een
bijzondere avond.
We werden naar de steengroeve gebracht in Winterswijk,
waar we gingen genieten van de voorstelling “The Wall”
van Roger Waters (Pink Floyd). De steengroeve is gewoon
in gebruik, maar is tijdens de zomervakantie omgebouwd
tot een buitentheater. We moesten voorzichtig ‘n meter of
30 afdalen over een grindpad. De verschillende niveaus in
de steengroeve waren handig gebruikt als verschillende
podia. Er was een orkest van wel 80 man, een groot koor
en tientallen acteurs. Bijna allemaal amateurs! Alleen
het licht en geluid en enkele hoofdrolspelers waren
professioneel. Verder bestond alles uit amateurs en
vrijwilligers.
Voor de pauze was er een medley van songs van
Supertramp, Kate Bush, Frank Zappa, etc.

verrassingsrit
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Geweldig dat geluid en de bijzondere sfeerverlichting in dit
tijdelijke openluchttheater. Af en toe kwam je ogen te kort.
Volop actie op verschillende podia.
Na de pauze werd het levensverhaal van Roger Waters
gezongen en gespeeld. Gelukkig heeft Roger veel
meegemaakt in z’n leven, dus er was genoeg uit te
beelden. Echt een super voorstelling, waar Joop van de
Ende jaloers op kan zijn. En dit met zoveel vrijwilligers.
Het bleef gelukkig heel de avond droog, maar rond
middernacht waren we toch aardig koud geworden en dus
met z’n allen naar het kampvuur voor de after party. Een
muzikant erbij en gezellig liedjes zingen. Biertje erbij en
een patatje om warm te worden. Dit was top.
Met de bus terug naar het hotel waar enkelen (we
zullen geen namen noemen) nog een afzakkertje
namen aan de bar.
De volgende ochtend na het ontbijt ging ieder weer op
eigen gelegenheid naar huis. Bernie en Anke, bedankt
voor dit erg leuke en bijzondere weekend!

René en Henny Boers

Echt een super voorstelling,
waar Joop van de Ende jaloers
op kan zijn. En dit met zoveel
vrijwilligers.
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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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“Techniek voor
Zondagsrijders?”
Impressie van een technische clubmeeting
in Mijdrecht, 1 juni 2014
De zon is er vroeg bij, deze eerste juni. Zonder
dralen klim ik op mijn jaren ‘70 Raleigh en trap
richting zijn gemotoriseerde Duitse tijdgenoot.
Een vóór-zomerse rit is altijd feest, maar
vandaag rij ik zowaar met een doel de garage
uit: op naar Mijdrecht, technische dag van de
Klassieke Porsche 911 & 912 Club.
Zo’n 55 kilometer verderop draai ik met wat hulp de werkplaats in. Even later zweeft mijn 911 2.4E coupé (1972) op
de brug van gastheer en oppertechneut Peter Broerse.
Zijn vrouw kleedt het stilleven verder aan met koffie en
toebehoren terwijl Peter vertelt, als uit een jongensboek,
over hoe zijn vak en voorliefde zijn versmolten. Jarenlang
overleefde hij de pieken en dalen van de automotive commercie, en leerde hij in zijn vrije tijd Porsches restaureren,
om recent de grote stap te wagen en zich te vestigen als
zelfstandig specialist. Een prachtverhaal, waarvan wij
ondertussen een concrete illustratie – een onderhanden
project – uit een zeecontainer het erf op duwen.
En zo treffen de berijders van een kleurrijke verzameling
klassieke 911s dat van heinde en verre binnendruppelt het
schouwtoneel aan: een erf vol Porsches rond een lonkende
werkplaats waarin de koffie bruin en een stalen proefkonijn
addergroen staan te wachten. Het is techniek-tijd.
In alle rust begint Peter mijn auto langs te lopen, van
voor naar achter en wij wandelen mee. Stukje bij beetje
bekijken, bespreken en betasten (ja, bij auto’s is dat
legitiem) wij de techniek van de 911 en de essentialia van
inspectie en onderhoud. Zo praat hij ons langs basics
als de wielen, testen wij hun bewegingsvrijheid – vrij
draaiend, zónder speling? –, inspecteren we ophanging
en stuurinrichting, en duidt Peter de zin en onzin van
mogelijke upgrades. Stap voor stap bewegen we van kop
naar staart.

Te oordelen naar de levendige discussie vermaakt
iedereen zich prima. Ik hoor gefascineerd toe.
De heren Kraan leggen bij onderhoudswerk altijd
keurig uit wat ze doen aan mijn auto, maar sinds de
aankoopkeuring ruim vier jaar geleden heb ik niet meer
zo’n volledig exposé gehad. Maar, eerlijk is eerlijk, toch
knijp ik ‘m ook een tikje: het is en blijft oud spul, wie weet
wat we aantreffen?
We zijn inmiddels midscheeps, waar we onder andere
structuurelementen bekijken en ik leer dat ik na mijn
jaarlijkse road trip in de Ardennen écht de modder uit de
‘banaan’ moet borstelen (het gruis van najaar 2013 stuift
er fijntjes uit…). Tussen neus en lippen fixeert Peter een
stalen leidinkje dat anders schadelijk zou kunnen gaan
‘jutteren’ en lost hij een oud mysterie – althans voor mij –
op: ik hoor helemaal geen olie door de leidingen gorgelen
bij een koude start, maar benzine.
In de pauze van dit interactieve ‘College 911-techniek’
zijn er broodjes, kuieren wij door het bont geschakeerde
wagenpark en vergelijken de subtiele nuances van de
diverse modellen. Niets is beter voor de digestie dan
de geur van motorolie in de middag, dus duwen we
aansluitend de neuzen het achter-compartiment van
mijn auto in. Hier valt bij de 911 natuurlijk bij uitstek
veel te zien en te leren. Olieleidingen, turbo-upgrades
(cool!), motorblok, et cetera: systematisch voltooien wij de
inspectie.
Operatie geslaagd, patiënt – gelukkig – allerminst
overleden, maar wel nog even op de behandelbrug van
professor dokter Broerse blijven graag! Terwijl de een
na de ander tollend van de technische trivia de terugweg
begint op te zoeken, is Peter zo vriendelijk een klein maar
niet onbelangrijk gebrek aan mijn auto te verhelpen. Eén
van de nylon bouten van het plastic luchtfilterhuis blijkt
te zijn geknapt en bij een poging het provisorisch vast te
zetten slaag ik er zelf in de andere kant ook te slopen.
Met een handig geïmproviseerde combinatie van boutjes
en zelf-borgende moertjes is dat probleem echter snel

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

verholpen. Ik sta erbij en kijk ernaar: voor technische
vaardigheid koester ik diep respect.
De brug zakt en ik stap achter het stuur van “De
Groene”, zoals mijn zoontje ‘m noemt. Ik ben blij dat ik
voor het eerst in vier jaar (sorry, mea maxima culpa)
heb meegedaan aan een clubactiviteit. Een mooie en
gezellige zondag, een leerzame, door de Broerses top
verzorgde sessie (waarvoor dank!) en een ‘clean bill of
health’ voor mijn 911: there really is no substitute!
Irvin Faneyte

Technische clubmeeting

De brug zakt en ik stap achter het stuur van
“De Groene”, zoals mijn zoontje ‘m noemt. Ik ben
blij dat ik voor het eerst in vier jaar (sorry,
mea maxima culpa) heb meegedaan aan een
clubactiviteit.
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OuDERE
REsTAuRATIEs
& Hun verborgen
gebreKen
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Een stuk moeilijker wordt het wanneer men de kreet
“oudere restauratie” hanteert. Meestal weet men dan
niet waar en hoe een en ander gedaan is om over enige
documentatie nog maar te zwijgen. Zo’n auto ziet er dan
op het oog best wel mooi strak en gaaf uit en handelaren spelen hier dan op in door te zeggen “het moet
vroeger toch wel goed gedaan zijn als je ziet hoe mooi
de auto er nu nog bij staat”.

sinds het 50 jarig jubileum van de porsche 911
is de vraag naar de klassieke luchtgekoelde
modellen enorm gestegen. met name de
modellen uit de beginperiode en alles waar
een s achter staat zijn momenteel erg gewild.
De handel in klassieke automobielen probeert hier
uiteraard een graantje van mee te pikken en kreten als:
“een goede investering” en “over 5 jaar beslist meer
waard” duiken regelmatig op in de diverse advertenties.
Of dit zo is moeten wij uiteraard nog afwachten en mijn
mening is en blijft dat je een klassieke auto op de eerste
plaats koopt om er plezier mee te beleven.
Wat je ook vaak tegenkomt is de kreet: “volledig
gerestaureerd door een erkend restauratiebedrijf”.
In een dergelijk geval mag je verwachten dat een en
ander dan ook volledig gedocumenteerd is met onder
meer foto`s van de auto voor de restauratie en in een
aantal stappen de uitgevoerde werkzaamheden. Aan
de hand van de documentatie moet dan ook duidelijk
worden wat men onder volledig verstaat. Bij sommige
handelaren is overspuiten al een volledige restauratie.
Als een restauratie vakkundig uitgevoerd en zorgvuldig
gedocumenteerd is, mag je dan ook wel verwachten dat
het met de kwaliteit goed zit. Er is dan ook nog altijd
de mogelijkheid om een en ander bij het betreffende
restauratiebedrijf na te gaan vragen.

Oudere restauraties zijn helaas niet altijd kwalitatief
goed uitgevoerd en rotte plekken in de bodemplaat of onder de spatschermen werden soms simpelweg gerepareerd door er een stuk metaalplaat over heen te lassen.
Het gat was dan gedicht waarna een en ander op meesterlijke wijze gecamoufleerd werd met karrosseriekit en
bodyschutz. Ook polyester en blikken vol met plamuur
werden door ware kunstenaars op dit gebied gebruikt
om de karrosserie weer mooi strak te maken waarna de
spuiter er een mooi kleurtje op aanbracht.
Een aantal auto`s die jaren geleden gerestaureerd werden, zijn nu toe aan een nieuwe restauratie. Een goede
restaurateur demonteert de auto in dat geval volledig
demonteren en verwijdert alle laklagen inclusief de oude
polyester, plamuur, kit en bodyschutz. Wat dan overblijft
is de carrosserie in al zijn originele pracht en glorie met
hier en daar misschien een slechte plek of in sommige gevallen met meer reparatiewerk dan vooraf was
ingeschat. Op de bijgaande foto`s is de carrosserie te
zien van een 911 waar men in het verleden hier en daar
gewoon metalen plaatjes over de slechte plekken had
gelast. Deze plekken waren voorheen mooi afgewerkt en
niet met het blote oog zichtbaar.
Het moge duidelijk zijn dat de meeste restaurateurs
liever een originele auto met slechte plekken restaureren dan een auto waar in het verleden dergelijk amateuristisch restauratiewerk aan gepleegd is en alles weer
opnieuw gedaan moet worden. Het vakkundig repareren
van een dergelijk exemplaar is een kostbare aangelegenheid. Wees dus voorzichtig met de zogenaamde oudere
restauraties en ga niet te snel tot aankoop over. Laat een
klassieke Porsche voor aankoop eerst inspecteren door
een Porsche dealer of specialist, Zij weten waar ze op
moeten letten en kennen alle kleine details met betrekking tot maatvoering van de carrosserie en eventuele
afwijkingen van het origineel.
Albert Vos
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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

AutoNet carbooks | Hofdreef 42 | 4881 DR Zundert | info@autonetcarbooks.com | 0620037221

Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur l zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
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Boekbespreking

Porsche CARRERA
THE AIR-COOLED ERA,
1953-1998
In “Porsche Carrera” volgt auteur John Tipler de ontwikkeling en het ontwerp van de Porsche Carrera autodynastie,
van de oorspronkelijke Carrera-lijn in de 550 en 356 modellen via de hoog opgevoerde raceauto’s uit de jaren zestig naar
de grotendeels handgemaakte, luchtgekoelde auto’s van de
jaren zeventig en tachtig. Het boek geeft heel gedetailleerde
beschrijvingen van alle luchtgekoelde Carrera modellen,
zowel de straat- als de racemodellen maar ook prototypes,
Algemene informatie
specials en zeldzame uitvoeringen. Verder diepgaande analyPorsche Carrera | The Air-Cooled Era,
ses en achtergrondinformatie over de engineering en tuning Titel		
			 1953-1998
Prijs		 € 44,95
van de verschillende auto’s.
In een serie interviews komen bekende coureurs als Sir Stirling Moss,
Derek Bell, John Surtees en Gijs van Lennep aan het woord, maar ook
de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontwerp en
de ontwikkeling van de Carrera modellen, waaronder ontwerper Richard
Soderberg en Klaus Bischof, hoofd van het befaamde Porsche “Rolling
Museum”.
Het boek laat zich ook uitstekend gebruiken als koopgids voor de
verschillende Carrera modellen. Er zijn meer dan 400 kleurenfoto’s in
opgenomen, waarvan een belangrijk deel door Antony Fraser speciaal in
opdracht gemaakt. Het voorwoord is van de hand van Jurgen Barth, de
bescheiden maar zeer bevlogen en ambitieuze coureur die in de jaren ’70
en ’80 vele successen behaalde met Porsche race- en rallyauto’s en vele
jaren werkzaam was bij Porsche

uitstekend te gebruiken als
koopgids voor de verschillende
Carrera modellen

Auteur		John Tipler is een freelance schrijver, geboren in Leicester en opgegroeid in Leeds en
Chelmsford. Hij studeerde aan King Edward VI
Grammar School en vervolgens het Southend
College of Art. Na een carrière in PR en
journalistiek variërend van hotelpromotie tot
autosport, studeerde hij als volwassene aan de
Universiteit van Stirling in Schotland en deed
hij kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
East Anglia. Na een korte carrière als een conservator van middeleeuwse muurschilderingen keerde hij terug naar de autojournalistiek.
			
			Sinds 1990 publiceerde hij meer dan 30
boeken over verscheidende auto’s en
motorfietsen. Daaronder Morgan, TVR, Lotus,
Caterham en Alfa Romeo sportwagens, maar
ook Landrovers, Triumph en Harley-Davidsonmotorfietsen en verscheidene Lotus Formule
1 auto’s. Voorts schreef John biografieën over
coureurs als Graham Hill, Ronnie Peterson en
Ayrton Senna. Hij werkt voor 911 & Porsche
World Magazine en Land Rover Owner.
Fotografie
Publicatie
EAN		
Soort		
Binding
Pagina’s
Gewicht

Antony Fraser
2014
9781847976994
Boek 		 | Taal		
Gebonden, hardbound
272			 | Foto’s
2000 GR

Engels
410 (kleur)
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NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN
763	Wouter Moll	 | Haarlem

Aspirant LEDEN
A123 Ronald Walthaus | Hoofddorp
		 zoekt 911 Targa
A124	Peter van Keulen | Nijverdal
		 zoekt 911 2,7 RS
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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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De voordelen van het KNAC-lidmaatschap

KNAC
ENJOY YOUR CAR!
Onlangs zijn wij als club een Vriendenlidmaatschap met de KNAC aangegaan.
Vooral omdat steeds vaker blijkt dat de KNAC (Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club) het belang van ons als auto-liefhebbers zeer serieus neemt.
Wij hebben de KNAC ook gevraagd wat zij voor u kunnen betekenen.

De KNAC is er niet alleen om de belangen van ons automobilisten zowel op nationaal als internationaal niveau
(via de FIA) te behartigen. Rijplezier, rijvaardigheid en
kennis zijn enkele andere zaken waar de KNAC zich mee
bezighoudt.

Cars & Coffee’, waar leden elkaar kunnen ontmoeten.
Ook ontvangen onze leden acht keer per jaar ons glossy
magazine ‘de Auto’ en zijn we zeer actief op social media. Met 116 jaar ervaring leveren wij specifieke kennis
van en een groot netwerk in specialisten voor young- en
oldtimers. Verder hebben onze leden recht op voordelen
op onze verzekeringen en pechhulp”.

DE CLUB
De KNAC is een Club voor iedereen met een passie
voor auto’s. “Vanuit onze liefde voor auto’s hebben we
graag contact met andere mensen met dezelfde hobby”,
aldus directeur Peter-Eloy Staal. “Omdat het leuk is
kennis en ervaringen te delen én om te weten wat er bij
de Nederlandse autobezitter leeft. Dit is essentieel om
de belangen van de automobilist optimaal te kunnen
behartigen. De KNAC is er immers om uw liefheb-berij
te ondersteunen en te vergemakkelijken”. De Club bestaat inmiddels uit ruim 11.000 leden die bij el-kaar een
indrukwekkend en veelzijdig wagenpark bezitten.

VOORDELEN KNAC-LIDMAATSCHAP
De KNAC staat, sinds de oprichting in 1898, helemaal in
dienst van de autobezitter. Al die jaren heeft de Club er
alles aan gedaan om het leven van de automobilist te veraangenamen. “Dit doen we onder meer door uw belangen
te behartigen in politiek Den Haag, door evenementen te
organiseren en door verzekerin-gen te ontwikkelen die
specifiek aansluiten op de wensen van onze leden”, aldus
Staal. Hij vervolgt: “Een aantal producten en diensten
is beschikbaar voor het brede publiek, maar onze leden
hebben vanzelfspre-kend een streepje voor. Speciaal voor
hen organiseren we rally’s en toertochten, taxatiedagen,
workshops en rijvaardigheidstrainingen. Nieuw is ‚KNAC

RELATIE MET ANWB
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is de
ANWB de enige aandeelhouder van de KNAC Services
B.V.. De vereniging KNAC opereert echter geheel zelfstandig en heeft een eigen bestuur en directie. De Club
ontwikkelt producten en diensten en organiseert eigen
evenementen. “Lid zijn van de ANWB is dan ook iets heel
anders dan lid zijn van de KNAC”, stelt Staal. “De ANWB
heeft miljoenen leden en biedt dus een enorm breed pakket aan algemene diensten, waaronder ook de Wegenwacht. De KNAC echter, is sinds de oprichting uitsluitend
met auto’s bezig. Dat maakt ons een totaal andere club,
die veel meer maatwerk kan leveren aan zijn leden, zoals
specifieke verzekeringen en pechhulp”.

OOK WEGENWACHTSERVICE
Leden van de KNAC kunnen kiezen voor de KNAC Breakdown Service. Peter-Eloy Staal: “Bij pech sturen wij de
Wegenwacht. Alleen heeft een KNAC-lid extra rechten.
Een gewoon Wegenwachtlid kan geen aanspraak maken
op hulp tijdens een toertocht of rally, een KNAC lid wel.
Maar er zijn meer verschillen: wij kennen geen maximering van het aantal kentekens en bieden een altijd-terug-garantie van de klassieker.

KNAC
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Een voorbeeld van een vergelijking tussen een KNAC-pakket en ANWB Wegenwacht:

CLAssIC CAR PAKKET

WEgENWACHT EuROPA
(incl. vervangend vervoer binnen-en buitenland)

Pechulp Nederland





Hulp bij pech en ongevallen in het buitenland





Vervangend vervoer buitenland





Dekking aanhangwagen/caravan





Altijd-terug-garantie



-

Dekking rally’s en ritten



-

Aantal kentekens bij pech per jaar

Onbeperkt

2

Prijs 2014

€ 135

€ 132

Kampeerautoservice

€

€ 22

Woonplaatsservice (optioneel)

€ 23

€ 25

Bij pech in het buitenland schakelt de alarmcentrale met
pechhulpdiensten van buitenlandse autoclub partners.
Want voor ons geldt: KNAC-leden verdienen pasklare
oplossingen. Overigens is het zo dat veel mensen vaak al
lid zijn van de ANWB. Voor hen is het mogelijk daar lid te
blijven maar bijvoorbeeld hun pechhulp onder te brengen
bij de KNAC. Dat regelen we graag voor u!”

spECIAlE VERZEkERINgEN
Naast belangenbehartiging en pechhulp ontwikkelt de
KNAC verzekeringsproducten zoals de recent ver-nieuwde
Classic Car Verzekering. Kees de Regt, manager verzekeringen: “We hebben het mogelijk gemaakt de verzekering
van een oldtimer, klassieker of youngtimer in de wintermaanden ‘on hold’ te zetten. Dat scheelt in de premie”.
Andere voordelen van deze bijzondere verzekering zijn
de polisvoorwaarden die vol-doen aan alle FEHAC-eisen,
de verbeterde vergoeding voor niet meer verkrijgbare
onderdelen en de keuze voor een hoger eigen risico. Kees
de Regt: “Door het eigen risico te verhogen kan de premie
tot wel 20% omlaag”. Hoezeer de KNAC inspeelt op de
specifieke behoeften van liefhebbers blijkt ook uit de extra
korting bij het verzekeren van meerdere auto’s (die oploopt
tot 35%), bij minder dan 2.500 km. of auto’s ouder dan
60 jaar.

mAATwERk
Peter-Eloy Staal tot slot: „Je kunt rustig stellen dat de
KNAC voor de ware liefhebber maatwerk levert. Daarnaast vinden we het leuk en leerzaam om kennis en
ervaringen met anderen te delen. Hierdoor weten we
wat er bij de autobezitter leeft en kunnen we onze leden
een nog beter dienstenpakket bieden. Niet voor niets is
ons motto ‘Enjoy your car!’ We hopen ook u snel eens
te zien op een van onze evenementen! U bent meer dan
welkom”, aldus de enthousiaste directeur.

spECIAlE AANbIEDINg
De KNAC biedt u de mogelijkheid om tijdelijk tegen
extra voordelige voorwaarden voor een lidmaatschap
te kiezen. Wie dat nu doet krijgt de rest van 2014 het
lidmaatschap gratis, inclusief KNAC Breakdownservice
(pechhulp), een originele KNAC-badge voor op de auto
en acht keer per jaar het magazine KNAC de Auto. Het
enige dat u hoeft te doen is bellen met de Ledenservice
van de KNAC (070-3831612) en te vermelden bij welke
Vriendenclub u bent aangesloten. Aanmelden kan ook
via KNAC.nl/ lid-worden-van-de-knac/ .
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Klassiekerevenementen in juni
op z’n best
In het late voorjaar zijn traditioneel veel
klassiekerevenementen te bezoeken. Het
is dan meestal aardig weer en we zijn nog
niet op vakantie en dat levert een overvolle
oldtimeragenda op.
Juni: een maand vol klassieker moois
In die periode is elk weekend wel ergens
in Nederland een leuk oldtimerevenement
te bezoeken. Bekende plaatsnamen zijn in
dit verband Vianen en Culemborg, terwijl
ook topevenementen als de Nationale
Oldtimerdag in Lelystad en het Concours
d’Elegance Het Loo in Apeldoorn eind
juni plaatsvinden. Met InterClassics
& Topmobiel in januari in het MECC
Maastricht vormen Lelystad en Het Loo
toch wel de top-3 aan evenementen in
Nederland. Grote publieksevenementen,
een gevarieerd aanbod aan klassiekers
en een organisatie die klopt en er alles
aan doet om het evenement succesvol
te maken. En het werkt want de top-3
heeft dit jaar niet te klagen gehad over de
bezoekersaantallen.
Lelystad en Het Loo wel totaal
verschillend
Toch zijn de juni-evenementen Lelystad
en Het Loo totaal verschillend en dat
maakt dat ieder zijn eigen publiek trekt.
De Nationale Oldtimerdag in Lelystad
werd dit jaar al weer voor de 30ste keer
gehouden en het is met recht inmiddels
een nationaal evenement met een rijke
traditie voor elke oldtimerliefhebber.
Op het terrein rond de Bataviahaven in
de hoofdstad van onze 12de provincie
Flevoland staan elk jaar zo’n 400
klassieke auto’s en vrachtwagens te
pronken. De organisatie zorgt er elk jaar
weer voor dat bepaalde automerken in
het zonnetje gezet worden: dit jaar was
dat de Classic Area van 1926 tot 1938

van Packard. Ook was er een keur aan
historische ANWB Wegenwacht auto’s.
Lelystad wordt georganiseerd met veel
steun van de gemeente en kan alleen
maar bestaan dankzij een grote groep
sponsoren die dit evenement mogelijk
maken. Het is een gratis toegankelijk
evenement waar een doorsnee aan
liefhebbers op afkomt. De auto’s staan
opgesteld in verschillende klassen en
een jury bepaalt welke auto wint in zeven
verschillende klassen. Tenslotte wordt
een overall winnaar gekozen en dit jaar
was dat een Bentley R Continental Coupé
Mulliner uit 1951. Deze auto werd vorig
jaar toegelaten tot het Pebble Beach
Concours d’Elegance en verwierf in zijn
klasse toen een eervolle vermelding.
Gerestaureerde Spijker uit Frans Guyana
De winnende Bentley Continental was
een week later ook te zien bij de 11de
editie van het tweejaarlijkse Concours
d’Elegance Het Loo in Apeldoorn.
Dat evenement op het terrein van
paleis Het Loo in Apeldoorn is toch te
beschouwen als het Pebble Beach van
Nederland, want hier is werkelijk de top
van de Nederlandse automobielen in
particulier bezit te bewonderen. Het is
een evenement voor de echte klassieker
fijnproever met ook een behoorlijk
prijskaartje eraan van € 30 pp. Maar daar
krijg je wel wat voor: heel veel echte
topautomobielen zijn te zien in het wild,
de importeurs van de mooie merken als
Ferrari, Lamborghini en Porsche zijn er
aanwezig met hun nieuwste modellen en
auto’s die speciaal uit automusea hier
heen gehaald worden. Leuk is ook het
speciale parkeerterrein voor klassiekers,
waar ook veel mooie automobielen van
bezoekers te zien waren. Opvallend was
ook om te zien hoe een mooi verhaal van
een vondst van een antieke Spijker in
Frans Guyana nu afgerond is: de geheel
gerestaureerde Spijker stond te glimmen
op een ereplaats op de binnenplaats van
paleis Het Loo.

Voor elk wat wils
Voor oldtimerliefhebbers zijn deze
maanden altijd de maanden om te zien
en gezien te worden. En voor iedereen is
er wat te genieten: van de bijvoorbeeld
een Renault R4-tje dat de eerste auto van
uw moeder was tot een nu onbetaalbare
Ferrari met een Koninklijke geschiedenis.
Voor elk wat wils dus.

Einde van de blauwe kentekenplaat 1977
Eind 1977 werden de laatste blauwe
kentekenplaten voor nieuwe auto’s
uitgegeven. Daarna was het alleen nog
mogelijk om blauwe platen te krijgen voor
importauto’s, -motoren en -bedrijfswagens
die vóór 1978 op weg zijn gekomen.
Blauwe plaat kenmerk van een echte
klassieker
De kentekenplaat met de donkerblauwe
ondergrond met witte letters werd begin
1978 vervangen door de gele plaat met
zwarte letters. De voertuigen met een
origineel blauw Nederlands kenteken met
witte letters en cijfers zijn nu dus allemaal
dik ouder dan 35 jaar en kunnen dus met
recht echte klassiekers worden genoemd.
Gele platen mogen ook op klassiekers
Tot 1 januari 1978 werden nieuw
afgeleverde auto’s voorzien van een blauwe
plaat, daarna was de gele kentekenplaat
verplicht. Dat liep tot ongeveer de letters
TU in het midden. Daarna kwam dus de
gele plaat met zwarte cijfers, maar eerst
nog wel eentje zonder het nu in heel Europa
toegepaste blauwe stukje links met de
EU-sterren, met bij ons de landaanduiding
NL in het midden. Inmiddels hebben we
alweer 14 jaar de GAIK platen, waarbij de
afkorting GAIK staat voor Gecontroleerde
Afgifte en Inname Kentekens. Voor die tijd
kon je gewoon een kentekenplaat laten
maken, maar van een GAIK-plaat worden
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er niet meer dat twee uitgegeven en moet
men zich legitimeren bij de bestelling van
kentekenplaten. Overigens: een klassieker
mag best met de gele GAIK-platen
rondrijden: een blauwe plaat mág, maar
moet niet. Bij klassieke legervoertuigen zie
je vaak de gele platen,omdat die voertuigen
altijd al gele defensie kentekenplaten
hadden.
Speciale kentekenseries voor klassiekers
Naast de klassiek geworden origineel
Nederlandse auto’s met een blauwe plaat
is er in de afgelopen 25 jaar een aardige
import geweest van klassieke voertuigen:
afgaande op de uitgeven kentekens zijn dat
er meer dan 100.000 stuks geweest. Door
sloop en export zullen daar nu inmiddels
wel minder van over zijn, maar het blijft
een respectabel aantal. De FEHAC heeft
er direct na haar oprichting al voor gepleit
om ook klassieke importvoertuigen nog
van blauwe platen te kunnen voorzien.
Uiteindelijk heeft de RDW hieraan
meegewerkt en werd in 1988 als eerste
de nooit eerder gebruikte serie DE-00-01
van stal gehaald om importauto’s uit de
bouwjaren van vóór 1973 te voorzien van
een ‘ouderwets’ kenteken. Dat kenteken
bestaat uit twee letters vooraan gevolgd
door vier letters. Inmiddels zijn voor
personenauto’s al negen (nl. DE, DL,
DM, DR, AE, AL, AH, AM, AR) van die
speciale kentekenseries uitgegeven; nu
zit de RDW op driekwart van de AR-serie.
Motoren kregen ZM en ZF kentekens en bij
bedrijfswagens is het de BE-00-01 serie.
Voor voertuigen met een datum eerste
toelating tussen 1973 en 1977 heeft de
RDW de kentekens met YA, YB en YD in het
midden uitgegeven. Een blauw/witte plaat
bestaat dus altijd uit twee letters en vier
cijfers. Nieuwe kentekens vanaf 1978 met
vier letters en twee cijfers of drie letters
in het midden zie je op een oude auto een
enkel keertje weleens met een blauwe
plaat. Dat mag volgens de regeltjes dus
niet en is een reden voor afkeuring bij
de APK.

Uitzondering voor aanhangwagens
De enige uitzondering op de regel dat
alleen twee letters met vier cijfers
op blauwe platen mogen is voor een
historische aanhangwagen van meer dan
750 kg (toegestane maximummassa), die
voor 1 januari 1978 in gebruik is genomen.
Aanhangwagens boven 750 kg hebben
sinds 2003 een eigen kenteken en voor
aanhangers is geen
aparte serie klassieker kentekens
uitgegeven. Voor een historische
aanhanger mag wel een donkerblauwe
kentekenplaat met witte letters/cijfers
gebruikt worden. Een aanhangwagen
-ongeacht bouwjaar- die lichter is dan 750
kilo mag een blauwe kentekenplaat voeren
als het trekkende voertuig een historische
wagen is en om die
reden een donkerblauwe kentekenplaat
heeft. De aanhanger krijgt dan dezelfde
(donkerblauwe) kentekenplaat, ook dus als
het een moderne aanhanger is.
Standaard uitvoering blauwe plaat
Er gelden standaardmaten en een
standaard donkerblauwe kleur voor
klassieker kentekenplaten. Sommige
klassiekereigenaren willen hun voertuig
nog wel eens tooien met kentekens die
beter bij het voertuig horen dan deze
standaardplaten. Op Franse auto’s werd
het kenteken wel op de fraai gevormde
bumper geschilderd, de Citroën DS Snoek
met de tweede neus heeft een doormidden
geknipte plaat en kleine Italiaantjes
hebben ook vaak kleine plaatjes aan de
voorkant. Historisch zeker verantwoord,
maar helaas niet toegestaan. Gelukkig
hebben dergelijke kentekenovertredingen
niet direct prioriteit bij de politie, maar het
mag niet.
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AUTO VAN DE ZAAK:
KOSTENPOST OF
INVESTERING?

> Accountancy
> Belastingadvies
Juridisch advies
Due diligence
> Risk Advisory
Corporate Finance
Salarisverwerking
Internationaal

Auto’s. Eigenlijk bedoeld om ons van A naar B te vervoeren. In onze
praktijk zien we dat er ook andere zaken meespelen. Uitstraling, emotie
of zelfs als ultieme beloning van uw zakelijk succes. Auto’s zijn echter
ook kostbare posten op uw balans. Of het nu een splinternieuwe geleaste
Cayenne of een Carrera RS uit 1973 in mint condition is, bij FSV weten we
als geen ander hoe uw auto zo verstandig mogelijk ondergebracht kan
worden in de financiele begroting van uw onderneming.
FSV kijkt verder dan de cijfers, altijd. Een ambitieuze ondernemer
wil méér dan alleen een jaarrekening en een goede boekhouding.
Wat betekenen de cijfers? Kan er geïnvesteerd worden? Wat zijn risico’s
voor mijn onderneming? Zijn er mogelijkheden in het buitenland?
Ook met deze vragen kunt u altijd bij ons terecht. Want naast de reguliere
accountancy en administratie biedt FSV méér. Voorbeelden hiervan zijn:
internationale accountancy, audits, corporate finance, risk advisory en
juridische dienstverlening. Meer weten? Kijk op fsv.nl.

UW ONDERNEMING
ONZE ERVARING

Amsterdam – Waalwijk – Zaltbommel
0418 579 679 – info@fsv.nl – www.fsv.nl
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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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€

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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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

Er bestaan geen oude Porsches. Alleen nieuwe eigenaren.
Laat u verleiden door de uitgebreide collectie gebruikte Porsches
bij Porsche Centrum Gelderland of kijk op porschecentrumgelderland.nl

Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon +31 (0)26 356 0 911.

