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Het ultieme clubhuis.

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 Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.

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.
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elukkig toch heelhuids thuis de 

911 de garage in kunnen rijden. 

Een paar weken geleden was het de tijd 

om de motor en versnellingsbak uit de 

911 te halen, de versnellingsbak van de 

motor af te halen en te kijken wat de 

oorzaak was van het niet meer kunnen 

ontkoppelen. Er zit bij een 2.2 liter een 

andere koppeling in dan de eerdere 

en latere types, een trek koppeling. 

Deze trekt aan het drukgroep lager 

zodat de koppelingsplaat loskomt van 

het vliegwiel en je kunt schakelen. 

Dit trekken gebeurt door een vork 

die scharniert op een conisch boutje. 

Dit boutje was bij mij losgekomen 

en 2 millimeter uitgedraaid door 

waarschijnlijk trillingen. Niet het beste 

ontwerp van Porsche. Gelukkig was 

het schroefdraad in de bak nog geheel 

in orde en was vastzetten met een 

goed borgmiddel voldoende. Nu nog 

even de startmotor laten reviseren, 

versnellingsbak olie verversen en alles 

weer inbouwen om over een maandje 

weer te kunnen genieten van de flat six 

achter mijn rug. 

Hoewel het nu nog kraakt dat het 

vriest, begint het nieuwe seizoen 

alweer over een paar weken. De club 

kick-off is de Paasrit op 2 april langs 

de plassen tussen onze hoofdstad 

en Utrecht. Verder staan er naast 

natuurlijk ons jubileumweekend en 

verschillende mooie evenementen 

op het programma dit jaar, waar al 

gretig is op ingeschreven. Wat we 

ook gaan zien in 2018 naast onze 

clubevenementen, zijn internationale 

evenementen die georganiseerd 

worden door Porsche AG, importeurs 

en Porsche clubs. De reden hiervoor 

is, dat dit het jaar is dat Porsche al 

70 jaar sportwagens bouwt. Sinds 

1948, begonnen in Gmund met 

de 356, bouwt ons geliefde merk 

sportwagens die ertoe doen. Heel vaak 

grensverleggend, heel vaak innovatief, 

maar altijd geliefd bij autoliefhebbers. 

Zo worden op 9 en 10 juni dit jaar door 

PON Porsche import de PON Porsche 

Days georganiseerd op het Circuitpark 

Zandvoort. De precieze invulling moet 

nog worden bepaald, mede door de 

Nederlandse Porsche clubs. Tegen de 

tijd dat dit blad op uw deurmat valt, 

heeft ondergetekende al het een en 

ander besproken met PON hierover. 

Het wordt zeker een mooi evenement 

waar je bij moet zijn als eigenaar van 

een klassieke 911 of 912.

Ook kan ik u melden dat we in de loop 

van maart/april zullen beginnen met 

een tweede ronde clubkleding. Na al 

het harde werk rondom de badges 

etc, zou het nu een redelijk snel 

proces moeten zijn. De collectie blijft 

hetzelfde, echter zal de kleding iets 

2 MILLIMETER…. DAT WAS GENOEG OM NIET MEER TE KUNNEN 
SCHAKELEN.  
WELLICHT HERINNERT U ZICH NOG HET VERHAAL DAT IK OP 
WEG VAN DE FABRIEK IN LEIPZIG NAAR HET HOTEL IN HET 
THÜRINGERWALD OPEENS NIET MEER KON ONTKOPPELEN? DE 
WEG NAAR HUIS WAREN DE MEEST INTENSE 500 KM DIE IK OOIT 
HEB GEREDEN IN DE PORSCHE.  

duurder zijn door een prijsverhoging 

van de leverancier. Binnenkort kunt U 

hierover een mail verwachten. 

Langzaam bespreken we binnen 

het bestuur ook al ideeën voor het 

volgend jaar. Onlangs is Patrick de 

Wit voor het eerst aangeschoven als 

aankomend bestuurslid en hoofd 

evenementencommissie. We denken 

er aan weer eens naar het Verenigd 

Koninkrijk te gaan, wellicht een mooie 

tocht naar het noorden en het bezoeken 

van verschillende evenementen. Maar 

we horen ook graag van onze leden 

wat er op hun verlanglijstjes staat! Is 

er een trip die u altijd al heeft willen 

maken met de Porsche, informeer ons 

en wellicht kunnen deze voorstellen 

werkelijkheid maken. 

Ik hoop velen van u te zien op de 

Paasrit dit jaar. Eerst nog even de 

motor in de rode 911 lepelen…. 

Hessel Roukema

Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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GELIJK VOORGAANDE JAREN LIET IK HALF JANUARI VERSTEK GAAN 
VOOR DE TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE. DIE VIEL OOK 
NU WEER SAMEN MET DE JAARLIJKSE WINTERRALLY “HIVERNALE 
HISTORIQUE”, DEZE KEER IN DE FRANSE ALPEN. 

e open 1931’er Chevrolet Independence Phaeton van m’n maat 

Jan hield zich onder winterse omstandigheden gedurende 

4 dagen kranig staande in een internationaal gezelschap van 

voornamelijk vooroorlogs autogeweld. Op enig moment lazen we 

min 10°C af op de thermometer! Naar verluidt houdt de organisatie 

het na deze keer voor gezien – men vindt het na 15 edities welletjes 

– maar stiekem hopen we op een 16e editie begin 2019. Ook al kost 

me dat ook dan weer de nieuwjaarsreceptie. 

In schril contrast met de winterrally stond de jaarwisseling bij 

vrienden in de Portugese Algarve. Marja en ik konden een midweek 

in hun net geopende knusse questhouse verblijven, vlakbij de kust 

en aan de rand van een sinaasappel boomgaard. Elke ochtend verse 

jus d’orange. De buitentemperatuur liep op enig moment op tot wel 

23°C; zelfs voor de Algarve ongewoon (strand)weer begin januari! 

God in Portugal, dat gevoel. Met een minuscuul en superzuinig 

huurautootje werden wat uitstapjes in de omgeving gemaakt, 

onder meer naar ’t meest zuidwestelijke puntje van ’t Iberisch 

schiereiland: Cabo de Sao Vincente. 

In de zomer van 1994 deed ik deze bestemming ook al ‘ns aan, 

tijdens een motortocht met m’n broer Johan. Na weken van 

omzwervingen werd vanaf de Cabo de thuisreis aanvaard. We 

vertrokken ’s ochtends na ’t ontbijt, zwaaiden de vuurtoren gedag 

en reden samen op tot Madrid. Johan stuurde z’n Kawasaki 

ZX-10 noordwaarts maar ik had nog wat dagen over en mezelf 

voorgenomen “nog even Zwitserland aan te doen”. Met de dat 

voorjaar nieuw aangeschafte Triumph Daytona Super 

III reed ik na ’t afscheid in een ruk door naar Brig 

(Wallis). Binnen een etmaal werd zodoende ruim 

2.400 kilometer afgelegd, want ik arriveerde daar 

de volgende ochtend vroeg. Op enkele tankstops 

na bijna non-stop gereden. Bijna ja, want één enkel 

hazenslaapje van ’n half uurtje halverwege de nacht, 

zittend op de motor, rug tegen de achterop gebonden 

bagage en met de benen over ’t stuur. Haha! De 

laatste haarspeldbochten in ’t ochtendgloren net 

voor Martigny waren een gevecht tegen de slaap, 

maar de tocht werd uiteindelijk zonder kleerscheuren 

volbracht. Terugkijkend natuurlijk meer geluk dan 

wijsheid en ook niet bepaald iets wat je je kinderen 

zou aanraden, maar dat terzijde. Mede vanwege die 

onvergetelijke rit – en omdat ie qua kleur zo mooi bij 

de 911 SC past – staat de Super III hier trouwens nog 

steeds te glanzen. Een blijvertje derhalve.  

Goed, dan nu de inhoud van dit clubmagazine. Naast 

de welbekende vaste rubrieken kijken we in deze 

uitgave terug op de nieuwjaarsreceptie en SWAP 

meeting in januari en de onlangs op 11 maart jl. 

gehouden ALV. Clublid Donald Bramer stelt zichzelf 

en zijn auto’s aan u voor en doet uit de doeken dat 

de “nut and bold” restauratie van een Porsche 911 

zo maar negen jaar (of meer) kan duren. Hakse 

Straatsma deed tijdens het bezoek vorig najaar aan 

Kroon Wire Harnesses in ‘t Groningse Kolham 

inspiratie op voor een artikel over de elektrische 

installaties van onze auto’s. Leerzaam als vanouds! 

Albert Vos duikelde informatie op over een zeldzame 

variant van de 911 SC die eind jaren ’70 in Duitsland 

stilletjes aan de man werd gebracht. Verder ontving 

de redactie enkele interessante artikelen van Porsche 

Nederland die raakvlak hebben met onze klassieke 

Porsches 911 en 912. 

Ik wens u veel leesplezier en een goede start van ’t 

Porsche seizoen toe!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

D

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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ij deden dit echter op 14 januari, toen we 

als club elkaar zagen de nieuwjaarsreceptie. 

Daarna zijn er alweer twee gebeurtenissen geweest 

waarop men elkaar zonder “de beste wensen” of 

“gelukkig nieuwjaar” heeft  kunnen begroeten. 

Dit waren de SWAP meeting in combinatie met de 

Porsche 356 club en de jaarvergadering op 11 maart.

Na het vertrek van Bernie, die ons 12 jaar heeft 

vermaakt en gefaciliteerd met het organiseren van 

fantastische evenementen, is het stokje overgedragen 

aan een enthousiaste opvolger: Patrick de Wit. Hij 

stelt zichzelf verderop in dit artikel aan u voor. 

In de jaarvergadering hebben we, naast de 

financiële cijfers, toegelicht hoe het afgelopen jaar 

aan evenementen is gelopen. We kende een grote 

diversiteit, met een 13-tal evenementen en een 

gemiddelde opkomst van 21 auto’s met 38 leden. De 

best bezochte evenementen waren (traditiegetrouw) 

de Paas- en herfstrit met meer dan 30 equipes en 

bijna deelnemers. In vergelijking met 12 jaar geleden 

is het ‘t vermelden waard dat Bernie de hoeveelheid 

en kwaliteit van de evenementen samen met eenieder 

die daaraan heeft bijgedragen tot een mooie en 

gevarieerde evenementenkalender heeft ontwikkeld. 

Zoals u kunt zien is er door de wisseling geen eenheid 

meer in de kleur van de auto’s (geel). Wel zullen 

we met nieuwe ideeën en hetzelfde enthousiasme 

verdere invulling blijven geven aan de jullie wensen. 

Voordat we dat gaan doen wil ik graag, ook al is het 

ver na de Drie Koningen, Bernie ontzettend bedanken 

voor zijn tomeloze inzet en hem het “beste wensen” 

voor de toekomst, zeker ook als Porsche rijder en deelnemer van 

onze evenementen (waar ik je samen met Ank nog vaak hoop aan te 

treffen!). 

PATRICK DE WIT 
Ja, en ik ben nieuw in het bestuur. Mijn naam is Patrick de Wit en 

ik ben getrouwd met Lonneke en heb 3 kinderen. Voor degene die 

een ijzersterk geheugen hebben….Ik heb al eens in de rubriek “Even 

voorstellen” gestaan, maar dat is alweer een paar jaar geleden. 

In mijn dagelijks leven ben ik,  met mijn eigen bedrijf Carlon, 

leverancier voor de schadeherstel- en restauratiebedrijven. Denk 

hierbij aan spuitbussen, lijmen, boren, zaagbladen en speciaal-

gereedschappen (als je het leuk vind: www.carlon.nl).

In de afgelopen jaren heb ik al een beetje stage gelopen binnen onze 

club; een leuk project waar we nog alle dagen schik van hebben…. 

“DE BESTE WENSEN” OF “GELUKKIG NIEUWJAAR”. IN DIE 
EERSTE WEEK VAN HET NIEUWE JAAR ZIJN HET TOCH BIJNA 
DE MEEST UITGESPROKEN WOORDEN IN JE OMGEVING. JE 
ZIET IEDEREEN WEER VOOR ‘HET EERST’. HET SCHIJNT DAT 
DIT MAG TOT DRIE KONINGEN, IEDER JAAR OP 6 JANUARI. 

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

W

WE KENDE EEN GROTE DIVERSITEIT, 

MET EEN 13-TAL EVENEMENTEN EN 

EEN GEMIDDELDE OPKOMST VAN 21 

AUTO’S MET 38 LEDEN.  
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Hessel Roukema 
036 - 537 17 43 
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PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
06 – 54 681 475 
penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCH ADVISEUR  
Albert Vos 
046 - 474 10 63 
tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  
Vincent van den Berg 
Postbus 213, 2690 AE ‘s-Gravezande
06 – 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
06 - 53 236 691 
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EVENEMENTENCOMMISSIE  
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

ONTWERP  
SchaapOntwerpers 
030 - 276 91 67 
www.schaapontwerpers.nl

DRUK  
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76 
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATSCHAP 
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden € 70,00
Contributie voor aspirant-leden € 51,50
Na 1 augustus € 40,00
Inschrijfgeld eenmalig € 22,75
Begunstigers € 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland, 
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders, 
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet 
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen 
op grond van de in dit clubmagazine gedane 
mededelingen.

COLOFON

de clubkleding. En daarna in de Jubileumcommissie voor ons 

25-jarig bestaan. Iets wat we al anderhalf jaar aan het voorbereiden 

zijn en wat 13 en 14 mei as. uitgebreid gevierd gaat worden. 

Uiteindelijk weet je hoe het gaat met stage, als het beiderzijds 

bevalt, dan…….. Enfin, ik ga er met Dennis en het bestuur een leuk 

vervolg aan geven!

Naast de traditionele Paas- en herfstrit en de Cars & Coffees hebben 

we voor 2018 nog een viertal buitenlandritten op de agenda. In mei 

staat de Moezelrit gepland, in juli Le Mans Classics en een rit naar 

Oostenrijk/Duitsland (Ennstal Classics  en museumbezoeken) en 

na de zomervakantie in september de Ardennenrit. Wij hopen u in 

grote getalen te zien op één of meerdere van onze evenementen. 

Dennis & Patrick



De meeste clubleden zullen mij nog niet kennen, aangezien mijn 911T na een 
uit de hand gelopen totaalrestauratie nog (steeds) niet rijklaar is, maar ik al wel 
een tijdje lid ben. Het goede nieuws is dat ik mijn vriendin ten huwelijk heb 
gevraagd, eind augustus is de trouwerij en mag de 911 als trouwauto dienen! 
Ook heb ik ons ingeschreven voor de jubileumrit, dat wordt denk ik de eerste 
testrit, blijkbaar is hij dan klaar! 

HONDA N600
Om bij het begin te beginnen; mijn ouders zeggen dat ik met 

een stuur in mijn hand geboren ben, en daar lijkt het (soms) 

inderdaad wel op. Het begon al tijdens de lagere school, ergens 

rond mijn 10de heb ik samen met hulp van mijn vader en een 

goede vriend een step met een grasmaaiermotor erop gebouwd, 

waarmee wij vervolgens veel door de straten van Eerbeek 

scheurden. Later is de motorstep zelfs uitgebreid 

met verwisselbare zijspannen als kinderwagenbak 

of ANWB uitvoering. Ook waren wij vaak te vinden 

bij een bevriende autospuiter. Daar stond al jaren 

een oude Honda N600 buiten weg te roesten waar 

wij altijd in speelden. Zodra ons verteld werd dat 

deze auto weg moest hebben wij aangeboden deze 
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Naam: Donald Bramer
Leeftijd: 36
Burgerlijke staat: verloofd, 2 miniaturen van 2 en 4 jaar 
oud.

Werk: Bedrijfsleider Tachyon Motorsport
Hobby: Ondernemen met de kids, varen, restaureren 
klassieke auto`s, rally’s rijden.

op te ruimen. Lees: op de eigen oprit te plaatsen. 

Geen van onze ouders had verwacht dat wij als 12 

jarige jongens deze auto met een dagje prutsen 

rijdend maakten. Met tweewielers doorgaan was 

wat verstandiger voor deze leeftijd en de N600 

werd geruild voor twee oude Honda brommers in 

onderdelen. Hierna hebben nog vele tweewielers de 

revue gepasseerd. 

ALFA BERTONE
Tijdens mijn opleiding MTS autotechniek groeide 

de liefde voor klassieke auto’s verder. Daar maakten 

we vaak “test” kilometers in de 911T van de vader 

van een klasgenoot. Toen dacht ik vaak; ik wil later 

als ik groot ben ook zo’n ding hebben! Ik werkte 

in die tijd op zaterdag bij Aaldering Brummen en 

op een dag kwam daar mijn huidige Alfa Bertone 

de parkeerplaats op rijden. Aaldering had op dat moment geen 

interesse in een projectauto, maar ik zag dat wel zitten. Mooie 

tweede auto om mee te beginnen! Ik heb het geweten, het 

plaatwerk was inderdaad aan vervanging toe. Stukje bij beetje heb 

ik (met hulp van mijn vader) al het slechte plaatwerk vervangen, 

en hem ook technisch helemaal weer nieuw opgebouwd. Nu besef 

ik pas hoeveel tijd je had als student; de Alfa had ik in een jaar of 

3 klaar, met de 911 ben ik inmiddels al drie keer langer bezig.

SPYKER SQUADRON
Tijdens de MTS stage ben ik bij Cavallino Engineering terecht 

gekomen. Daar ben ik in contact gekomen met het prepareren 

en bouwen van race auto’s voor de DTCC. Hier ben ik erachter 

gekomen dat dit veel mooi engineering-werk met zich meebrengt, 

dat vaak vrij direct in de praktijk weggezet wordt. Dat sprak mij 

erg aan! Daarom doorgestroomd naar HTS terwijl ik daarnaast bij 

Spyker Squadron werkte. Het was gaaf om met naar verhouding 

een zeer klein (fabrieks)team aan hoog niveau races deel te 

nemen, met als mooiste uitdaging om de 24 uur van Le Mans 

goed te finishen, wat ook een aantal malen gelukt is!

PORSCHE
Ik weet niet meer precies wanneer maar ergens in dit Spyker 

avontuur ben ik mijn 911 tegen het lijf gelopen (ik denk 2008). 

Er stond een gestrand project op marktplaats. Een collega kwam 

hem bij toeval tegen en herhaalde mijn uitspraak dat ik later als 
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ik groot ben zo’n auto wilde hebben… 

Ik heb dezelfde dag een afspraak 

gemaakt om te gaan kijken. Deze 

911 was uit Californië geïmporteerd 

en kon in ieder geval nooit zo slecht 

plaatwerk hebben als de Alfa voor 

zijn restauratie had, dus de deal 

meteen rondgemaakt en de volgende 

ochtend heb ik de koets met alle delen 

opgehaald! De eigenaar van deze 

Porsche gaf aan, dat hij samen met 

een vriend in 1995 twee gelijke 911T 

`s had geïmporteerd. De andere 911T 

zou al die tijd onaangeroerd ergens 

in een tuinhuisje staan. Het leek mij 

wat overdreven maar heb destijds 

aangeboden ook deze over te willen 

nemen als donorauto. Maar hier 

kwam verder geen reactie meer op. 

Vanaf nu ging het allemaal wat 

minder vlot dan ik met de Alfa kon 

waarmaken. Om te beginnen hielp het 

niet mee dat ik in dezelfde periode 

met een groep vrienden bedacht had 

om een oude vooroorlogse bakdekker 

op te knappen en in Amsterdam te 

gebruiken als grachtenboot, wat tot 

op de dag van vandaag (ook met de 

kinderen) nog een leuke gezellige 

hobby van ons is! 

WALNOOTDOPPEN
Desondanks is in alle loze uurtjes 

aan de 911 doorgewerkt. Eerst de 

body laten stralen, en epoxy-primer 

spuiten. Hier kwam inderdaad een 

nette harde 911 onderuit. Her en der 

wat kleine plaatwerk klusjes gedaan 

aan dorpels en accu bakken, dit was 

meer schadeherstel dan roestvorming. 

Net op het moment dat ik eraan 

toe was om al het plaatwerk af te 

hangen voor de spuiter, en al aardig 

wat onderdelen verzameld had die 

bij nadere inspectie toch te slecht of 

versleten waren, werd ik gebeld of ik 

nog interesse had in de andere 911? 

Nou die was er nog wel! Deze stond 

12 EVEN VOORSTELLEN: DONALD BRAMER

IN DE LOOP DER JAREN OOK EEN AANTAL 

KNAAGDIEREN ALS BEWONERS, DIE VERJAAGD 

MOESTEN WORDEN. DE AUTO ZAT VOL MET 

WALNOOTDOPPEN EN O.A. DE HEMELBEKLEDING 

HEEFT KENNELIJK ALS DINER GEDIEND. 



letterlijk in het tuinhuisje en had in de loop der jaren ook een 

aantal knaagdieren als bewoners, die verjaagd moesten worden. 

De auto zat vol met walnootdoppen en o.a. de hemelbekleding 

heeft kennelijk als diner gediend. Dit is een 69’er 911T, die bij 

bezichtiging toch veel te netjes is om als donorauto te gebruiken. 

Hij blijkt zelfs maar 1 vorige eigenaresse gehad te hebben 

die er 66000 mille mee gereden heeft in Californië. Dus geen 

onderdelen voor de oranje 911… Na het vinden van een juiste 

motorkap en een voorspatbord kon deze redelijk vlot door naar 

de spuiter om hem strak te maken en te spuiten. De oranje verf 

was nog nat op het moment dat ik met mijn aanstaande Nicole 

het koopcontract tekende voor een jaren ‘30 huis in Doorn. Daar 

hebben we behoorlijk wat aan moeten verbouwen, en kort daarop 

ook twee keer papa geworden. Dit is natuurlijk prachtig, maar 

geeft nagenoeg geen tijd om aan de inmiddels meervoud 911’s te 

werken.

DE LAATSTE LOODJES
Twee jaar geleden waren de meeste bouwklussen redelijk op de 

rit en kwam ik erachter dat er 7 jaren verstreken waren met de 

911. Sindsdien is het project verder naar voren gehaald, om toch 

te proberen naast werk, huis, kinderen, boot, enz. er toch wat 

meer gang in te houden. Ik had al veel losse delen 

uit elkaar gehaald en van nieuwe zinklaag, rubbers, 

lagers, (anodiseer) coating voorzien. Ook de motor 

heb ik in samenwerking met oud-Spyker collega 

Ralph (Van den Berg service Apeldoorn) compleet 

opnieuw gebouwd, met gelijk wat updates, zoals 

iets hogere compressie, en nokkenassen met iets 

grotere lift en klepoverlap. Langzaam maar zeker 

krijgt de 911 vorm en kunnen we binnenkort de 

eerste rit gaan maken! 

TOT SLOT
Vandaag de dag ben ik nog steeds werkzaam in de 

race en rally wereld. Nu bij Tachyon Motorsport in 

Soest. Hier houden we ons voornamelijk bezig met 

preparatie / service van (klassieke) race en rally 

auto’s. De Alfa Bertone heb ik nog steeds en we 

hebben er inmiddels al heel wat mooie (vakantie) 

kilometers mee gemaakt, hopelijk kan de 911 hier 

binnenkort op aansluiten!  

Donald Bramer
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Na de twee zeer geslaagde ‘Swaps’ bij BAS 
Auto Service in Lichtenvoorde vond het 
Porsche 356 clubbestuur het tijd om een 
andere regio ‘onveilig te gaan maken’. 

Via via hoorde 356-clublid Michiel Hoynck van 

Papendrecht van de zoektocht van ’t Porsche 356 

clubbestuur en bood spontaan zijn bedrijfsruimte bij 

Speedco Classic Motoring / Classic Works in Bergeijk 

aan. Genoemd bedrijf is het resultaat van het samengaan 

van Michiel’s ‘plaatwerk-hobby’, die inmiddels tot 

een professioneel onderdelenbedrijf is uitgegroeid, en 

voormalig Volkswagenspecialist Franky’s Classic Service. 

Naast restauratie en reparatie van de merken Porsche en 

VW scoort het bedrijf ook met speciale projecten. Wie kent 

bijvoorbeeld de verlengde VW-racetransporter van State of 

Art niet? 

OPKOMST
De opkomst op 28 januari jl. was met circa 150 

belangstellenden als vanouds, ondanks dat het nu voor de 

clubleden van boven de grote rivieren een stuk verder rijden 

was. De weersomstandigheden werkten mee, menigeen 

kwam dan ook met de hobby-mobiel. Opvallend was wel 

het relatief kleine aandeel 911/912 clubleden, iets waarvan 

de verkopers van artikelen voor juist die doelgroep, de 

nodige hinder ondervonden. Een punt voor het Porsche 

911/912 clubbestuur om voor het volgend seizoen ‘ns bij 

stil te staan.

(OUD)VOORZITTERS 
Bij afwezigheid van de beide huidige voorzitters namen 

hun voorgangers Ton Vos en Eric-Jan Huiberts de 

honneurs waar, om zowel Michiel als Franky een in een fles 

vervatte dankzegging aan te bieden. Daarna wachtten de 

onderdelen, boeken, folders en brochures, de soep en de 

broodjes beenham.

Met dank aan Henk Schotanus, redacteur Porsche 356 Club 

Nederland.

Foto’s: Bernard & Jonneke van Eijbergen en Peter Boone.

SWAP 
MEETING
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CLUB EVENEMENTEN 

Paasrit

Technische dag

Clubjubileum

Moezelrit

Porsche Days Zandvoort

Cars & Coffee

Le Mans Classic

Enstall Classics

Ardennenrit

Herfstrit

Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN
Techno Classica (30 jaar)

HACC (Oldtimerdag)

Concours d’Elegance

Oldtimer Grand Prix

Historic Grand Prix

2 april

14 april

12 en 13 mei

25 t/m 27 mei

9 en 10 juni

juni

6 t/m 8 juli

18 t/m 22 juli

21 t/m 23 september

oktober 

november

21 t/m 25 maart

26 mei

29 juni t/m 1 juli

10 t/m 12 augustus

31 t/m 2 september

Omgeving Mijdrecht

Mijdrecht

Vaals

Eiffel (Duitsland)

Zandvoort

Ntb.

Le Mans (Frankrijk)

Oostenrijk

België / Luxemburg

Ntb.

Ntb.

Essen (Duitsland)

Culemborg

Apeldoorn

Nürburgring (Duitsland)

Circuit Zandvoort

EVENEMENTENKALENDER 2018
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KENTEKEN
Met uitzondering van de kentekenplaten is deze 911 S 2.2 volledig 

origineel. Het is niet bekend waarom Ferry Porsche voor het 

kenteken S-M 2000 koos toen hij de auto op 30 juli 1969 liet 

registreren. Misschien deed het getal 2000 hem dromen over 

de toekomst; iets wat trouwens prima bij de auto past. Het 

chassisnummer 911 0300014 laat zien dat het de 14e 911 is 

met de nieuwe 2,2-liter motor, die vlak voordat de fabriek met 

zomervakantie ging van de band rolde. Klanten konden de nieuwe 

versie met 180 pk boxermotor pas na de zomer ervaren.

PORSCHE 911S 2.2 
VAN FERRY PORSCHE
Elke Porsche is iets bijzonders, maar sommige Porsches – zoals deze olijfgroene 911 S 2.2 
– zijn uniek. De eerste eigenaar was Ferry Porsche. Net als diverse andere leden uit het 
Porsche geslacht had Ferry de gewoonte zijn auto’s te laten aankleden met onderdelen die 
het productiestadium nog niet hadden bereikt, of die op de standaardmodellen simpelweg 
niet aangeboden werden.

OUDSTE 911S 2.2
Porsche’s raceteam had de auto’s met 

chassisnummer 01 tot en met 03 gereserveerd voor 

deelname aan de Acropolis-rally. Chassisnummer 

13 is om begrijpelijke redenen nooit gebouwd... Wat 

betekent dat dit één van de eerste tien exemplaren 

van de 911 S 2.2 was die werden uitgeleverd. 

Waarschijnlijk is het zelfs één van de oudste 911’s 

met 2,2-liter motor die nog bestaan. Alleen daarom is 

deze auto al van groot historisch belang.
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werd de auto op 6 december 1971 verkocht aan Guy Jean Dubois, 

een visverkoper uit Straatsburg. Dubois’ zoon werkte als technicus 

bij de Porsche-fabriek en had zijn vader in contact gebracht met 

Ferry Porsche. 33 jaar later had de familie Dubois de auto nog 

steeds in bezit, en stalde hem bij het vakantiehuis in Sainte-

Maxime, aan de baai van Saint-Tropez.

ALSOF DE AUTO NOOIT GEBRUIKT IS
In 2004 werd de auto te koop aangeboden en vond spoedig 

een nieuwe eigenaar. Dit moment in de schijnwerpers was 

voldoende om de aandacht van verzamelaar Michael Heinemann 

te trekken. Heinemann wist al lang van het bestaan van de auto, 

maar had nooit kunnen achterhalen waar hij gebleven was. Na 

zijn ontdekking vroeg hij een vriend uit Frankrijk om de nieuwe 

eigenaar aan te schrijven en deze ervan te overtuigen de auto aan 

Heinemann te verkopen. De onderhandelingen duurden bijna een 

jaar. In 2009 ontmoetten beide heren elkaar in Biarritz. De 911 

stond in 2013 op het concours d’Elegance van Pebble Beach en 

verkeerde nog altijd in absolute nieuwstaat. Rijden met de auto is 

een bijzondere ervaring. Het lijkt alsof hij nog nooit is gebruikt. 

De hoge kwaliteit van de eerste generatie 911 is tot in het kleinste 

detail terug te vinden, en het geluid van de 2,2-liter boxermotor is 

betoverend. Het is goed te weten dat deze bijzondere Porsches nog 

altijd bestaan.

Bron: PON Porsche

PETER W. SCHUTZ

UNIEK
Ferry Porsche liet een aantal unieke aanpassingen 

op de auto doorvoeren. Zo ontbreken de rozetten 

op de voorbumper, die naar zijn mening de 

sportieve looks ontsierden. En dan te bedenken dat 

destijds ook een trekhaak leverbaar was... Gelukkig 

ontbreekt die op de auto. Bij nadere inspectie blijkt 

de motorkap van aluminium te zijn. In combinatie 

met de airconditioning die eronder huist, is dit zeer 

ongebruikelijk.

HET INTERIEUR: ZONDER 
TWIJFEL ORIGINEEL
Ook de motor komt met verrassingen. Zo heeft 

het injectiesysteem onderdelen van de Carrera 6. 

Wanneer deze componenten zijn gemonteerd, is 

echter niet duidelijk. Het interieur is zonder twijfel 

100 procent origineel. De ergonomisch gevormde 

stoelen zijn bekleed in een combinatie van stof en 

alinineleder. Dit bijzonder slijtvaste, gladde kunstleer 

wordt veel gebruikt door meubelmakers. Destijds 

waren dit dure materialen, maar de investering heeft 

zich uitbetaald: het interieur vertoont geen spoortje 

veroudering. Ook de elektrische raambediening, het 

elektrische schuifdak en de Blaupunkt-radio werken 

nog steeds als nieuw. Met 21.113 kilometer op de klok 
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PORSCHE CERTIFICEERT 
ZES NIEUWE PORSCHE 
CLASSIC TECHNICI

In totaal zes technici van Porsche Centrum Leusden, Porsche Centrum 
Rotterdam, Porsche Centrum Eindhoven en Porsche Centrum Twente zijn 
gecertificeerd als Porsche Classic Technicus. Dat houdt in dat ze alle Classics 
van Porsche tot in detail kennen en alle voorkomende onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden perfect kunnen uitvoeren. Dat betekent: maximaal 
rijplezier voor de eigenaren van een klassieke Porsche en een belangrijke 
bijdrage aan het behoud van het erfgoed van het merk.
 

Bronvermelding: Porsche Nederland

NAME YOUR CAR DAY
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monteurs en van Porsche Centrum Rotterdam en 

Porsche Centrum Eindhoven elk één technicus.

FABRIEKSRICHTLIJNEN, 
ORIGINELE ONDERDELEN
De opleiding tot gecertificeerd Porsche Classic 

Technicus staat niet op zichzelf. Om klassieke 

Porsches in topconditie te houden, werken de 

gecertificeerde technici uiteraard volgens de 

oorspronkelijke fabrieksrichtlijnen en maken ze 

gebruik van originele Porsche Classic Onderdelen. 

Porsche produceert deze onderdelen tot op de 

dag van vandaag. De pasvorm, het uiterlijk en de 

eigenschappen zijn 100% origineel. In veel gevallen 

is de kwaliteit van de ‘nieuwe’ Classic onderdelen 

zelfs beter dan van het origineel. Dit komt doordat 

waar mogelijk ook de nieuwste technische 

ontwikkelingen zijn toegepast. Samen met de 

gecertificeerde technici biedt Porsche daarmee een 

totaaloplossing voor het in topconditie houden 

van de klassieke modellen van het merk. En die 

oplossing is ook toekomstgericht: elke Porsche 

wordt ooit een klassieker.

lassieke Porsches kunnen tot in lengte van dagen maximaal 

rijplezier bieden als ze in topconditie worden gehouden. 

Precies dat is de focus van de Porsche Classic Training voor 

technici die al als gecertificeerd technicus werkzaam zijn in een 

Porsche Centrum.

SPECIALISTENWERK
Klassieke Porsches hebben zeer specifieke eigenschappen en 

vereisen dus ook specialistisch onderhoud. Daarom volgen 

monteurs die opgeleid worden tot gecertificeerd Porsche Classic 

Technicus een speciale training in Stuttgart-Zuffenhausen, de 

thuisbasis van Porsche. De basistraining omvat vijf dagen. Daarbij 

is ‘modelkunde’ een belangrijk onderdeel. Hierbij gaat het om de 

kennis van alle klassieke Porsche modellen en van hun technische 

specificaties. Na deze training gaat het opleidingsprogramma 

de diepte in met de modules ‘reparatie luchtgekoelde motoren’, 

‘reparatie transmissie voor modellen met luchtgekoelde motoren’, 

‘diagnosetechnieken’, ‘brandstofvoorziening/ontsteking’ en 

‘ondersteltechniek’. Als een technicus de afsluitende theorie- 

en praktijkexamens met goed gevolg afsluit, mag hij/zij zich 

Gecertificeerd Porsche Classic Technicus noemen. Onlangs 

zijn zes Porsche medewerkers in Nederland gecertificeerd: van 

Porsche Centrum Leusden en Porsche Centrum Twente elk twee 

KLASSIEK VAKAMANSCHAP

K



Het bezoek aan “Kroon Wire Harnesses” 
in Kolham tijdens de Technische dag op 
18 november vorig jaar was de voor mij 
aanleiding eens in de geschiedenis te duiken 
van de elektrische installaties en kabelbomen 
van auto’s in het algemeen en in het bijzonder 
van onze Porsche’s 911 en 912.

 
ONTWIKKELING VAN DE 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
In de begintijd van de auto eind 19e eeuw is er nog geen sprake 

van een elektrische installatie in een auto. Pas in 1902 begint 

dit met de komst van de magneetontsteking met stroomverdeler 

en bougies. De carbidlampen en toeters maken al snel plaats 

voor elektrische verlichting en -claxons. Het aantal elektrische 

onderdelen neemt daarna snel toe met de komst van accu, 

startmotor, dynamo, ruitenwisser en richtingaanwijzer. Tot het 

begin van de jaren 30 van de vorige eeuw kent men nog niet 

de gebundelde stroomdraden, de kabelboom, zoals wij die nu 

kennen. De weinig stroomdraden naar de verbruikers zijn dan 

nog “wild” door de auto aangebracht. Men gaat dan de draden 

bundelen tot een kabelboom en deze min of meer logisch in de 

auto aanbrengen. Dit is veelal niet via de kortste weg en daarbij 

in de regel met vele zijtakken. Al snel hebben we ’t over enige 

honderden meters bedrading per auto.

KABELKLEUREN 
EN CODERINGEN
Voor de tweede wereldoorlog is er nog geen sprake van 

uniforme kabelkleuren. Veel autofabrieken gebruikten alleen 

zwarte kabels, zoals Citroen die deze tot in de jaren 60 van de 

vorige eeuw toepast. Anderen gebruiken per auto verschillende 

kabelkleuren. De firma Bosch in Duitsland heeft als grote 

toeleverancier van onderdelen voor de auto-industrie al een 

eigen standaardisering (nummering; “Klemmen-

bezeichnung”) van de aansluitpunten van de 

verschillende elektrische installatieonderdelen 

ingevoerd. Bij de meeste Duitse auto’s van na de 

tweede wereldoorlog en ook door Porsche, wordt 

dit systeem toegepast. Dit systeem wordt ook de 

basis van de Duitse Norm DIN 72552 (1971) die, 

in aangepaste vorm, nog steeds gebruikt wordt. 

In de norm DIN 72551 wordt ook de kabelkleur 

afhankelijk van de functie van de kabel vastgelegd. 

Echter in de rest van wereld  houdt niet 

iedereen zich aan deze systematiek, zeker niet 

DE ELEKTRISCHE 
INSTALLATIE VAN DE 
PORSCHE 911 EN 912

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912 

Betekenis
Bobine, laag spanning

Bobine, hoog spanning

Contactslot, geschakelde plus achter accu

Start schakelaar uitgang

Accu +

Accu – of massa

Startmotor  hoofdstroom

Startrelais

Relais

Accu+

Stuurstroom-

Stuurstroom+

Uitgang hoofdstroom

Dynamo

Accu +

Accu-

Dynamo +

Dynamo-

Dynamo veld

Controle lampje

Klem
1

4

15

15a 

30

31

45

50

30

85

86

87

B+

B-

D+

D-

DF

61

Tabel 1 Voorbeeld klemnummers 
volgens DIN 72552
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bij oudere  Engelse en  Amerikaanse auto’s. Er 

komen  afhankelijk van land en fabricaat dan ook 

verschillende coderingen  en kabelkleuren voor. 

UITBREIDINGEN
Met de komst van allerlei extras zoals, elektrische 

bediende ramen en deursloten, radio, extra 

schijnwerpers en instrumenten, groeit de 

kabelboom steeds verder uit. In de huidige 

auto’s is met de komst van de boordcomputer de 

elektrische uitrusting nog verder geëxplodeerd. 

Een geheel nieuw digitaal systeem wordt 

ingevoerd, het zogenaamde Can-Bus systeem, 

wat in 1990 voor het eerst wordt toegepast 

in de Mercedes S klasse. Hierbij worden via 

een enkele draad meerder opgaven uitgevoerd 

waardoor het aantal meters kabel sterk wordt 

gereduceerd. In 1998 heeft Porsche dit systeem 

ingevoerd bij de 996. Alleen door de verdere 

ontwikkelingen (sensoren, veiligheidssystemen, 

navigatiesystemen, audio, car connectivity enz.) 

is de kabelboom nu dikker en langer dan ooit te 

voren.

KABELMATERIALEN
Als basis materiaal voor de afzonderlijke 

stroomdraden wordt tot in de zestiger jaren 

koperdraad met een rubber mantel toegepast, die 

veelal voorzien is van een katoenen omvlechting. 

Daarna doet de PVC geïsoleerde koperkabel 

zijn intrede, in Duitsland veelal conform de DIN 72551. De 

PVC kabels worden door de kabelfabrieken niet meer van een 

katoen omvlechting voorzien. Wie nog een oldtimer heeft met 

de “katoenen” kabel en graag bij restauratie van de kabels de 

oude look wil behouden, is aangewezen op speciale bedrijven 

die de PVC kabels nog van een passende omvlechting kunnen 

voorzien. 

ELEKTRISCH SCHEMA

Met het toenemen van het aantal onderdelen van de elektrische 

installatie wordt deze steeds gecompliceerder. Om overzicht te 

houden van waar de stroom vandaan komt en waar naar toe, 

ontstaat al snel het elektrische schema. Het eerste bekende 

schema dat door Ferdinand Porsche getekend is, is voor de 

Lohner Porsche. 

Bij vele oudere schema’s zijn de afzonderlijke onderdelen 

als tekening te herkennen zoals bijvoorbeeld in het schema 

van de T-Ford. Ook begin jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn in 

vele schema’s de onderdelen nog te herkennen, zoals in het 

Elektrisch schema Lohner-Porsche                 

Elektrisch schema T-Ford

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912

Toepassing

Leiding naar dynamo 
controle lamp en andere 
signaallampen
Massa leiding
Leiding voor dimlicht
Leiding naar dynamo en 
ontsteking en lichtschake-
laars
Leiding van accu naar 
startmotor en ontsteking en 
lichtschakelaars
Leiding voor grootlicht

Kleur

blauw

bruin
geel
rood 

zwart

wit

Kleur
afkorting
bl of hb

br
ge
ro

sw

ws

Tabel 2
Voorbeelden leidingkleuren volgens             
DIN 72551
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voorbeeld uit het “Bosch kraftfahrtechnisches Tassenbuch” 

uit 1954. De aansluitpunten van de verschillend elektrische 

onderdelen zijn in dit schema volgens het Bosch nummer 

systeem weergegeven.

Later worden steeds meer de schematische pictogrammen 

van de elektrische onderdelen (ook in een norm vastgelegd) 

gebruikt. Bij de eerste Porsche 356 ziet het schema er nog 

relatief eenvoudig uit, maar in de loop van de jaren en zeker 

met de komst van de 911 worden deze schema’s steeds 

complexer. Op de website van de Klassieke Porsche 911 en 

912 club staan onder “Alles over de 911 en 912/Techniek/

Elektrische installatie” een zes tal elektrische schema’s van 

de 911 en 912. Bij het enigszins doorgronden van een schema, 

dat zeker nodig is als er problemen met de elektrische 

installatie optreden, is het nuttig te weten dat Porsche bij de 

kleurcode van de afzonderlijke leidingen en de nummering 

van de aansluitpunten de DIN norm 72551 en 72552 volgt. 

Voorbeelden van de nummers van de aansluitpunten (klem) 

en kleurcode zijn in tabel 1 en 2 aangegeven. Hoewel Porsche 

schema’s redelijk accuraat zijn wil de werkelijke situatie in de 

auto – niet in de laatste plaats door geknutsel aan de originele 

installatie – nogal eens afwijken van de schema’s. Dit da veelal 

rond de zekeringskastjes.

Elektrisch schema uit “Bosch kraftfahrtechnisches             

Tassenbuch” uit 1954. © Bosch

Elektrisch schema Porsche 356A

DE PORSCHE 356
De bekabeling van een 356 is nog relatief simpel. 

Bij de vroegste types is alles gebundeld in één 

kabelboom. Het schema past nog op een enkele 

pagina. Maar in het begin van de jaren 60 zit er 

in de 356 al ruim 200 meter kabel. Naarmate de 

elektrische installatie steeds meer functies krijgt, 

besluiten de technici bij Porsche de kabelboom op 

te delen in gescheiden delen. De kabelboom voor 

de voorzijde (koplampen etc.) wordt bijvoorbeeld 

apart gemonteerd evenals de kabelboom voor de 

dynamo. 

DE VROEGE PORSCHES 911 
EN 912
Als in 1964 de 901 geïntroduceerd wordt, 

heeft deze inmiddels veel meer verschillende 

kabelbomen. Nieuw zijn ook de grijze aangegoten 

connectoren waarmee de bedrading van het 

dashboard gescheiden wordt. Veel details van 

de 356 zijn in de kabelboom van de eerste 

911/912 terug te vinden, de zekeringkast is nog 

steeds 12 polig en is uitgevoerd met keramische 

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912 22



torpedozekeringen. Deze bevindt zich links voor onder de 

voorruit in de kofferruimte. In de motorruimte wordt bij 

de 911 ook een relaispaneel bijgeplaatst. Hierop bevinden 

zich diverse onderdelen voor de zescilinder motor, een 

elektrische brandstofpomp, een relais en de spanningsregelaar. 

De viercilinder 912 heeft dit paneel niet; alleen een 

spanningsregelaar, die los in de motorruimte wordt geplaatst.

Van 1964 tot 1968 blijft de elektrische installatie, op enkele 

kleine details na, hetzelfde. Een opvallend detail is de 

ruitensproeier pomp die bij 1964-1965 modellen aan de 

rechterzijde geplaatst is. Vanaf 1966 wordt deze pomp links 

geplaatst.

In de auto bevinden zich op diverse plaatsen de ronde relais van 

het fabricaat Wehrle. Bijvoorbeeld boven de pedalen, vlakbij 

de ruitenwisser pomp en nabij de zekeringkast. De kabelboom 

loopt nog steeds als één deel door de auto; alleen de voorste 

kabelboom is een apart deel evenals wat kleinere bekabeling 

voor de dynamo en de interieur verlichting. Deze kabelboom is 

voor de 911 en 912 exact identiek, alleen de kabelboom voor de 

dynamo is anders.

DE OMSLAG IN 1969 
Bij de introductie van de LWB in 1969 gaat het roer in elektrisch 

opzicht helemaal om en wordt er gekozen voor een nieuw type 

connector. De Porsche technici zijn echter iets 

te enthousiast en de hele auto komt vol te zitten 

met connectoren. De elektrische installatie wordt 

daardoor onnodig gecompliceerd. Een met alle 

opties uitgevoerde 911E uit 1969 heeft dan in 

Porsche 911, dubbele zekeringskast

Porsche 912, zekering frame in motorruimte   

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912

Porsche 911, relaispaneel motorruimte 1964
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totaal 29 verschillende kabelbomen, ca 40 stuks meervoudige 

connectoren en 4 relaisvoetjes. Zelfs de sigaretten aansteker is 

met een relais uitgevoerd! De zekeringkast is verplaatst naar 

de linker voorzijde en wordt opgedeeld in 2 aparte 8 polige 

zekeringkasten. Voor een betere gewichtsverdeling worden er 

voorin 2 accu’s geplaatst. De bedrading wordt afgewerkt met 

waxdraad, een techniek afkomstig uit de lucht en ruimtevaart. 

Hier is duidelijk te zien hoe gecompliceerd de bedrading in de 

motorruimte van de 911S uit 1969 is.

In 1969 wordt ook de Bosch CDI box geïntroduceerd. CDI 

staat voor Capacitive Discharge Ignition. Deze geeft een 

veel krachtigere vonk dan de traditionele bobine en ontlast 

bovendien de contactpunten. In de motorruimte komt 

een nieuw zekeringframe met daarop diverse relais, een 

zekeringkastje en de brandstof pomp. Ook de (dan laatste) 912 

krijgt zijn eigen kleiner frame.

Motorruimte van de 911S uit 1969

Porsche 911, zekering frame motorruimte met CDI box

VEREENVOUDIGINGEN IN 
1970
Een jaar later, in 1970, worden veel connectoren 

verwijderd en wordt de elektrische installatie 

vereenvoudigd. De 911 heeft dan een stuk minder 

aangegoten connectoren en de motor kabelboom 

wordt aangesloten via de bekende 14 polige 

connector. In het totaal zit er dan al ca. 400 

meter kabel in de auto. Tot de komst van het G 

model in 1974 verandert er van 1970 tot 1973 qua 

kabelboom niet zoveel.

G MODELLEN VANAF 1974
Eind 1973 wordt het G model gepresenteerd. De 

tunnelkabelboom loopt daarin niet langer via 

het zekeringpaneel, maar de motor kabelboom 

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912 

Porsche 911, zekering paneel G-model
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wordt direct aangesloten. Het zekeringpaneel wordt horizontaal 

geplaatst halverwege de kofferbak op een apart frame en in dit 

frame worden diverse relais geplaatst. 

Inmiddels zijn er 21 zekeringen nodig, verdeeld over 

3 zekeringkasten. Door allerlei nieuwe opties zoals 

koplampsproeiers en elektrische spiegels zijn er inmiddels 

weer heel wat kabelbomen bij gekomen. Naarmate de 

kabelbomen gecompliceerder worden, komen er ook steeds 

meer bijzondere connectoren en rubberen onderdelen bij. Deze 

onderdelen hebben vaak geen Porsche onderdeel nummer 

en worden ook niet meer geproduceerd, op een enkele 

uitzondering na. Sommige onderdelen worden weer in kleine 

serie gereproduceerd en zijn daardoor prijzig. Door de grote 

diversiteit in motoren gedurende de looptijd van het G model 

tot modeljaar 1984 zijn er bijzonder veel verschillende motor 

kabelbomen.

REPAREREN KABELBOOM.
Kabelbomen in onze Porsche’s zijn meer dan 40 jaar oud. 

Hoewel kwalitatief goede materialen zijn gebruikt, vertonen 

vele kabelbomen zwakke en/of beschadigde delen. Het gevaar 

bestaat dat deze draden doorbranden met alle mogelijke 

gevolgen van dien, in het ergste geval het uitbranden van de 

gehele auto. 

Reparatie van delen van de kabelboom is 

mogelijk maar het opsporen van beschadigde 

en zwakke punten is lastig. In vele gevallen 

loont het niet reparaties uit te voeren en is de 

snelste en veiligste weg een vervanging van 

de gehele kabelboom of in ieder geval delen 

daarvan. De (brand) veiligheid van de elektrische 

installatie kan verder nog verbeterd worden door 

installatiedelen die niet gezekerd zijn (!), zoals 

bijvoorbeeld, de dashboardverlichting, te voorzien 

van een extra zekering. Kroon levert hiervoor 

een kant-en-klaar kabeltje met een zwevende 

zekering.

NASCHRIFT
Veel informatie in dit artikel is afkomstig 

van Gerard Kroon. Zijn bedrijf “Kroon Wire 

Harnesses” in Kolham is gespecialiseerd in 

het vervaardigen van zo origineel mogelijke 

kabelbomen en onderdelen voor de klassieke 

Porsche’s 356, 911, 912, 914 en sinds kort ook 

voor de 928. Het huidig aanbod omvat meer dan 

700 kabelbomen. De kabelbomen worden geleverd 

met een “customer diagram”; niet een door de 

leek moeilijk te lezen schema van Porsche maar 

een lay-out van de kabelboom zoals deze in de 

auto ligt. Elke draad is terug te vinden en er wordt 

precies aangegeven waar deze op aangesloten 

moet worden.

Met dank aan Gerard Kroon van “Kroon Wire 

Harnesses” in Kolham.

www.kroonwireharnesses.com

Hakse Straatsma

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE PORSCHE 911 EN 912



NIEUWJAARS-
RECEPTIE IN HET 
ZAANS MUSEUM IN 
ZAANDAM
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NIEUWJAARSRECEPTIE

p 14 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie 

plaats, deze keer in het schitterende Zaans 

Museum in Zaandam. Het Zaans Museum nam de 

aanwezigen mee langs het wereldberoemde stukje 

Holland: het Holland van de molens, industrieën, 

groene houten huizen en Nederlandse iconen als 

Albert Heijn, Honig en Verkade.

De deelnemers werden ontvangen in de 

Schanszaal, waar werd geproost op het nieuwe 

(Porsche) jaar waarna aansluitend werd genoten 

van een gezamenlijke lunch. Vervolgens kregen 

de aanwezigen onder leiding van een gids een 

rondleiding over de Zaanse Schans en werden een 

aantal oude ambachten bezocht. Al met al een zeer 

geslaagde aftrap van het nieuwe Porscheclub seizoen!

Fotocredits: Vincent van den Berg
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PORSCHE CLASSIC 
ONDERDELEN UIT 
EEN 3D-PRINTER
Voor verzamelaars van zeldzame oude auto’s kan het snel tot 
problemen leiden als er niet langer reserveonderdelen beschikbaar 
zijn. Porsche Classic, de divisie van Porsche die zich bezighoudt 
met klassieke auto’s, heeft daarvoor een oplossing gevonden: het 
produceren van heel schaarse onderdelen met behulp van een 
3D-printer. Ze voldoen exact aan de originele specificaties en zijn dus 
zowel technisch als visueel gelijk aan de onderdelen zoals die vroeger 
werden gemaakt.
 

Bronvermelding: Porsche Nederland

NAME YOUR CAR DAY
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geproduceerd. De uiteindelijke, 

3D-geprinte ontkoppelingshefboom 

is tomografisch onderzocht op 

inwendige fouten en onderworpen 

aan een druktest waarbij bijna drie 

ton op het onderdeel kwam te staan. 

Het onderdeel slaagde niet alleen met 

vlag en wimpel voor die proeven, maar 

functioneerde ook perfect toen het 

werd ingebouwd in een testvoertuig en 

onderworpen aan uitgebreide rijtests.

3D-PRINTING
De resultaten zijn zo positief 

dat Porsche inmiddels ook acht 

andere onderdelen via 3D-printing 

produceert. Stalen en lichtmetalen 

componenten worden via SLM 

gemaakt, plastic onderdelen met 

een SLS-printer. SLS staat voor 

Selective Laser Sintering. Hierbij 

wordt plasticpoeder verhit tot 

een temperatuur net onder het 

smeltpunt, waarna een laser het op 

bepaalde punten samensmelt. Alle 

onderdelen moeten minimaal aan 

de kwaliteitseisen uit hun originele 

productieperiode voldoen, maar 

zijn vaak nog veel beter dan dat. 

Met een aantal praktijktests wordt 

gekeken of hun vorm en afmetingen 

kloppen. Plastic onderdelen moeten, 

afhankelijk van waar ze in een auto 

worden ingebouwd, bestand zijn tegen 

olie, brandstof, zuren en licht.

MEER ONDERDELEN
Porsche Classic onderzoekt 

momenteel of 3D-printing ook 

een optie is voor de productie van 

nog twintig andere onderdelen. De 

voordelen? Om met de fabricage te 

kunnen beginnen, is niet meer nodig 

dan een 3D-scan van een onderdeel 

of een originele driedimensionale 

ontwerptekening. Daarbij kunnen de 

componenten op aanvraag worden 

geproduceerd, waardoor Porsche 

Classic geen kosten hoeft te maken 

voor gereedschappen en opslag.

steeds lager. Ze zijn daardoor 

zeer geschikt voor het op een 

economisch verantwoorde manier 

maken van kleine hoeveelheden 

onderdelen. Stel dat bijvoorbeeld 

de ontkoppelingshefboom van de 

Porsche 959 niet langer beschikbaar 

is. Naar dit gietijzeren onderdeel – 

dat aan hoge kwaliteitseisen moet 

voldoen – is heel weinig vraag, omdat 

er slechts 292 Porsche 959’s zijn 

gebouwd. De enige optie is daarom 

om een productieproces te gebruiken 

dat Selective Laser Melting (SLM) 

heet. Om de ontkoppelingshefboom 

te maken wordt er met een 

computergestuurd apparaat een heel 

dun poederlaagje gereedschapsstaal 

(minder dan 0,1 millimeter dik) op 

een plaat aangebracht. In een inerte 

atmosfeer wordt daarna een krachtige 

lichtstraal gebruikt om het poeder 

op de juiste plekken te laten smelten 

zodat een laagje staal ontstaat. Op die 

manier wordt het driedimensionale 

onderdeel laagje voor laagje 

orsche Classic biedt momenteel 

zo’n 52.000 reserveonderdelen 

aan. Als bepaalde onderdelen 

niet langer voorradig zijn, worden 

ze nagemaakt met de originele 

machines en gereedschappen. Als er 

grotere hoeveelheden nodig zijn, is 

Porsche Classic echter genoodzaakt 

om soms nieuwe machines en 

gereedschappen te gebruiken. Toch 

is het erg lastig, zelfs voor de experts, 

om van bepaalde, weinig gebruikte 

onderdelen vervangende exemplaren 

te maken. Immers, het is vaak niet 

erg efficiënt om met nieuwe machines 

kleine series te produceren. Daarom 

evalueert Porsche Classic altijd diverse 

productieprocessen alvorens te 

besluiten hoe een bepaald onderdeel 

gemaakt gaat worden.

SELECTIVE LASER 
MELTING
De kwaliteit van additieve 

productieprocessen wordt steeds 

beter en de kosten ervan worden 

PORSCHE CLASSIC ONDERDELEN UIT EEN 3D-PRINTER
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PORSCHE MAAKT HET LEVEN NIET 
ALLEEN SNELLER, MAAR OOK EEN 
STUK KLEURRIJKER. GEEN ANDERE 
AUTOFABRIKANT GAAT ZO GEDURFD 
MET KLEUREN OM. 

e 911 ziet er in elke kleur goed uit. Of het nu maagdelijk wit 

is, gedistingeerd zwart of kanariegeel, knaloranje, grasgroen, 

vuurrood of marineblauw. Zelfs koffiebruin staat hem uitstekend. 

Met een opvallende kleur maakt de zelfverzekerde eigenaar een 

statement – en verzekert zich van vele gepassioneerde gesprekken. 

Als een uitbundig gekleurde 911 vervolgens weer te koop wordt 

aangeboden, verdringen de liefhebbers zich om deze auto te 

kunnen bemachtigen.

De stelregel dat elke periode zijn eigen kleuren kent, wordt door de 

Porsche 911 als geen ander onderstreept. In dit opzicht is de auto 

altijd toonaangevend geweest. Met zijn opvallende kleurstellingen 

liep de auto niet alleen vooruit op de trends, maar trok hij meteen 

de andere modellen van Porsche mee.

DE 911 GAF KLEUR AAN EEN 
ZWART-WITTE WERELD
Films, foto’s, kranten en tijdschriften uit de jaren 

‘50 en vroege jaren ‘60 van de vorige eeuw wekken 

de indruk dat destijds alles zwart-wit was. Maar 

in werkelijkheid was deze periode juist bijzonder 

kleurrijk. De eerste 911 was verkrijgbaar in 

Schiefergrau, Rubinrot, Himmelblau, Hellelfenbein, 

Champagnegelb, Irischgrün en Signalrot. De 

911-koper kon ook nog kiezen uit vier speciale lakken: 

Delphingrau, Togobraun, Baliblau en zwart. Het 

TOONAANGEVEND

TOCH WERDEN ER OOK 

VRAAGTEKENS GEZET BIJ ZOVEEL 

VERSCHILLENDE KLEUREN IN HET 

STRAATBEELD. DE BRITSE POLITIE 

PLEITTE ERVOOR DAT AUTO’S NOG 

UITSLUITEND IN WIT WERDEN 

GELEVERD. 
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Blutorange, Irischgrun, het lichte Pastellblau en 

donkere Albertblau, toonden de ontwerpers van 

Porsche hun lef. Aan de andere kant leverde Porsche 

ook subtielere tinten, zoals Bahamagelb, het 

melkchocoladekleurige Sepiabraun en het elegante 

Hellelfenbein.

EEN CALEIDOSCOOP VAN 
PORSCHE-KLEUREN
In de psychedelische jaren ‘60 en ‘70 werd de 

caleidoscoop van Porsche-kleuren steeds groter. 

Aan felle tinten als Vipergrün viel niet te ontkomen, 

terwijl Geminiblaumetallic juist zeer discreet was. 

Een van de beroemdste kleurstellingen uit deze tijd 

is het uit de racerij afkomstige Gulfblau. Daarnaast 

stond de 911 Carrera RS 2.7 aan de wieg van een 

heel nieuwe trend. Naast de beroemde Eendenstaart 

waren de Carrera-opschriften een opvallend detail 

van dit model. Met de kleur Grand-Prix-Weiss als 

ondergrond vielen de emblemen extra in het oog. 

Net als het hart van de velgen werden ze uitgevoerd 

in blauw, rood, groen of zwart. Met de introductie 

van het G-model kwam er rust in het kleurengamma. 

Brave, donkere lakken deden hun intrede, naar de 

typische snoepkleurtjes van weleer was nauwelijks 

vraag meer. De extraverte verscheidenheid werd 

verdrongen door understatement en een hoge 

restwaarde. Daarnaast werden de nieuwe 911-kleuren 

eerste prototype van de 911, de 901/01 uit 1962, was nog spierwit, 

maar in 1966 bestond het kleurenspectrum al uit dertig speciale 

lakken, inclusief de eerste vier metallic kleuren: donkerrood, blauw, 

zilvergrijs en donkergroen.

TE VEEL KLEUR OP STRAAT
Toch werden er ook vraagtekens gezet bij zoveel verschillende 

kleuren in het straatbeeld. De Britse politie pleitte ervoor dat auto’s 

nog uitsluitend in wit werden geleverd. In het Duitse magazine 

Auto, Motor und Sport werd geopperd dat snelle auto’s alleen in 

signaalkleuren als geel, rood of oranje verkocht mochten worden. 

Zwart en met name grijs werden zelfs als onveilig beschouwd. 

Het Engelse blad Automobile Engineer stelde dat auto’s in deze 

kleuren “eenvoudig” konden veranderen in “gecamoufleerde 

wapens”. Gelukkig is zulke wettelijk opgelegde monotonie ons 

bespaard gebleven. Met opvallende kleuren als Canariengelb, 
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gebruikt op de viercilinder 924 en de luxe 928. Maar 

smaak is wispelturig: de volgende verschuiving vond 

halverwege de jaren ‘80 plaats, toen Sonny Crocket 

en Ricardo Tubbs op de Europese tv verschenen. 

De neonverlichting uit Miami Vice werd een nieuwe 

trend, die pasteltinten combineerde met Ray Ban 

Wayfarer zonnebrillen en colberts over een T-shirt.

EEN 911 STAAT NOU 
EENMAAL ALLES GOED
Vanzelfsprekend hebben nieuwe trends invloed 

op het kleurenpalet van Porsche. Dat laten de 

drie fotomodellen in dit artikel zien: de 944 S2 

in Maritimblau is net zo’n eyecatcher als de in 

Sternrubin gelakte 964 Carrera RS en de snelle 928 

GTS in Amarantviolett. Vooral de paarse 964 Carrera 

RS is een duidelijk voorbeeld van Porsches gedurfde 

kleurgebruik. Een 997 GT3 in Acidgreen of Orange 

Metallic is oogverblindend, een 991 GT3 RS in 

Lavaorange of Ultraviolett ronduit verbluffend.

Voor wie dacht alles al eens gezien te hebben, 

kwam Porsche in 2009 met een verrassing: de 911 

Sport Classic. Met zijn diepe, muisgrijze lak leek 

de auto nog wel in de grondverf te staan. De 250 

beschikbare exemplaren waren echter in 48 uur 

uitverkocht, waarmee het bewijs geleverd is dat de 

911 er simpelweg in alle kleuren uit springt. Maar dat 

geldt natuurlijk voor alle modellen uit de Porsche-

catalogus.

Bronvermelding: PON Porsche
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Het eerste deel van deze uiteindelijk 

zevendelige serie is tegelijk zwoel, 

sexy, gemeen en humeurig. Dit is 

automobiele pornografie in de meest 

chique stijl. Bart Kuykens arendsoog 

voor een stijlvolle foto heeft de 

personages en de auto’s absoluut 

vastgelegd. Zijn zwart-wit fotografie 

staat bol van charisma en karakter. 

Klassieke 911’s met hun eigenaren 

en modellen op mysterieuze en 

raadselachtige locaties resulteren 

in uitzonderlijke en fantastische 

sfeerbeelden. Een aanrader!

Met Mathias Hoing, Reinhard 

Patzschke, Maurice van den Tillaard, 

Gijs van Lennep, Albert Westerman, 

Johan F Dirickx, Johnny Tipler, Achim 

Anscheidt, Lydia Kers en nog veel 

meer. 

Alle boeken zijn genummerd en 

gesigneerd door de fotograaf.

Inmiddels is ook deel 2 in de handel 

gebracht.

Prijs

Auteur(s)

Voorwoord

Oplage

Taal

Binding

Pagina’s

Afmetingen

€ 102,50

Bart Kuykens

De Belg Bart Kuykens is 

verliefd op de Porsche 911 

en hij zocht voor zijn nieuwe 

boek naar gelijkgestemden. 

Dat bleek niet moeilijk: in 

België, Duitsland, Frankrijk en 

Nederland vond hij er genoeg 

om te portretteren met zijn 

analoge Leica. Hij bundelde de 

portretten tot een boek met 

ruim 330 bladzijden.

Johnny Tipler, Magnus Walker 

and Bob Tilton 

911

Engles

Gebonden

336

235 x 315 mm

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks

BOEKBESPREKING

A Flat 6 Love Affair  
Volume 1
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PORSCHE 911 
SC L 3.1
Officieel heeft dit model nooit bestaan maar er schuilt wel een interessant 
verhaal achter. De SC L 3.1 was in 1978 het idee van Porsche ingenieur Rolf 
Sprenger om de bestaande SC motor met 180 pk op hetzelfde prestatie niveau 
te brengen als de oude Carrera RS 2.7 met zijn 210 pk.

e L in de typeaanduiding staat dan ook 

voor “Leistungssteigerung” oftewel 

vermogenstoename. Op de bestaande 3.0 liter motor 

van de SC werden de 97 mm zuigers en cilinders 

gemonteerd van de Turbo die in combinatie met een 

slag van 70,4 mm een cilinderinhoud opleverden van 

3.122 cc.

De ontsteking, uitlaat en het K-Jetronic 

injectiesysteem werden aangepast en ook werd er een 

grotere oliekoeler gemonteerd. De gemodificeerde 

motor leverde nu 210 pk bij 5.800 toeren met een 

koppel van 280 Nm bij 4.700 toeren. Deze 3.1 liter 

motoren zijn uiterlijk alleen herkenbaar aan het 

ingeslagen nummer op het motorcarter 930/03 *3.1* 

(zie foto). Opmerkelijk is verder dat deze motoren al 

in 1978 werden uitgerust met hydraulische spanners 

op de nokkenaskettingen. Deze spanners deden 

officieel hun intrede in 1984, bij de introductie van 

de opvolger van de 911 SC: de 3.2 Carrera. Vele jaren 

later derhalve.

D
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De gemodificeerde auto`s zijn officieel nooit bekend geworden. De 

eigenaren kregen destijds in het instructieboekje van de auto een 

inlegvel waarop de aangepaste motormodificaties vermeld stonden. 

Een officiële Porsche M codering is er nooit voor afgegeven en 

ook het chassisnummer van de auto geeft geen verwijzing naar de 

destijds uitgevoerde modificatie. De exacte productie aantallen zijn 

volgens Porsche dan ook niet meer te achterhalen. Men schat in dat 

het er ongeveer een honderdtal geweest moeten zijn.

Albert Vos

De Leistungssteigerung voor de 911SC werd via 

Porsche dealers in Duitsland aangeboden aan klanten 

die het prestatiepotentieel van de standaard 180 pk 

motor in de eerste 911 SC uitvoeringen te mager 

vonden. De voorganger van de SC, de Carrera 3.0 

met 200 pk was immers niet meer leverbaar en een 

Turbo voor veruit de meeste klanten (veel) te duur. 

De meerprijs voor de Leistungssteigerung was DM 

6.900,- en de modificatie vond plaats bij Porsche 

Stuttgart in Werk 1. 



PORSCHE MUSEUM 
TOONT VOOR HET 
ALLEREERST ZIJN 
OUDSTE 911

Het Porsche Museum in Stuttgart heeft drie jaar gewerkt aan de restauratie van 
zijn oudste 911. De klassieke sportwagen is van 14 december 2017 tot en met 8 
april 2018 het middelpunt van de tentoonstelling ‘911 (901 No. 57) – A legend 
takes off’. 

Bronvermelding: PON Porsche



oen de rode coupé in oktober 1964 als een 

van de allereerste productie-exemplaren werd 

gebouwd, ging de 911 nog door het leven als 901. Het 

Porsche Museum vond de zeldzame auto bijna vijftig 

jaar later en voegde hem toe aan zijn collectie. 

DE PORSCHE 901
Porsche ontwikkelde de opvolger van de 356 onder 

de typeaanduiding 901. In de herfst van 1964, slechts 

een paar weken na de productiestart, moest Porsche 

de naam echter alweer veranderen wegens een 

copyrightclaim van een andere fabrikant. Alle auto’s 

die daarvoor waren gebouwd als 901 werden uiteindelijk verkocht 

als 911. Het Porsche Museum heeft vijftig jaar lang geen van die 

bijzondere exemplaren in zijn bezit gehad.

CAMERAPLOEG VINDT VERBORGEN 
SCHAT
In 2014 stuitte een cameraploeg van een Duits antiekprogramma 

in een schuur op twee 911’s uit de jaren zestig. Nadat de 

televisiemakers contact hadden opgenomen met het Porsche 

Museum, bleek dat een van de twee auto’s een zeldzame 901 was 

(chassisnummer 300.057). Het Porsche Museum besloot om beide 

911’s te kopen en kwam daarmee in het bezit van een belangrijke 

aanvulling op zijn collectie.

UITGEBREIDE RESTAURATIE MET 
ALLEEN ORIGINELE ONDERDELEN
De oude 911 was nog nooit gerestaureerd. Dat gaf de specialisten 

van het Porsche Museum de gelegenheid om de roestige 

sportwagen terug te brengen in een zo origineel mogelijke staat. In 

totaal heeft het restauratieproces drie jaar geduurd. Vrijwel alles 

– de carrosserie, de motor, de versnellingsbak, de elektronica, het 

interieur – werd gerepareerd met originele onderdelen van Porsches 

uit dezelfde periode. Het Porsche Museum heeft zo veel mogelijk 

geprobeerd om onderdelen te repareren in plaats van te vervangen. 

Dat is ook waarom het zo lang heeft geduurd om chassisnummer 

300.057 weer tot leven te wekken.

Leusden, 13 december 2017
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De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden in de 
Eekhoornzaal van het mooie en centraal gelegen bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek van Natuurmonumenten aan het Noordereinde te ’s-Graveland, nabij 
Hilversum.

oor de meer dan dertig aanwezigen was er een gezellige 

ontvangst met koffie en thee waarna de voorzitter de 

vergadering om 12:00 uur opende. Halverwege de vergadering 

was er een smakelijke lunch met soep en broodjes. Naast de 

vaste geagendeerde onderwerpen, werden een aantal interessante 

punten naar voren gebracht. Zo maakte de voorzitter melding 

van een gestaag groeiend ledental – inmiddels zo’n 235 leden 

en aspirant leden – en het feit dat iedereen nu de jaarlijkse 

contributie middels automatische incasso voldoet. Ook werd 

uitvoerig stilgestaan bij het toelaten van jongere luchtgekoelde 

911’s, bijvoorbeeld tot 1989 (de Carrera 3.2). Een onderwerp 

waarover ook in voorgaande algemene ledenvergaderingen 

is gesproken. Geopperd werd hierover een 

ledenraadpleging te houden, een suggestie waarover 

het bestuur zich zal buigen. Bij de terugblik op 2017 

kwam de overintekening op de Zwitserland – Italië 

reis ter tafel. Voorgesteld werd de rit - en andere 

ritten waar dit ook speelde of gaat spelen - op enig 

moment opnieuw te organiseren, en dan speciaal 

voor de leden die eerder achter het net visten. Verder 

was er de suggestie voor een onkostenvergoeding 

voor leden die evenementen organiseren. 

Na de lunch werd uitvoerig stilgestaan bij scheidend 

bestuurslid en hoofd van de evenementencommissie 
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Bernie Westhoff, die deze taken zo’n 10 jaar met veel 

inzet en toewijding vervulde. Bernie en zijn vrouw 

Ankie werden uitgebreid in het zonnetje gezet en 

gingen niet met lege handen naar huis. Aansluitend 

werd Patrick de Wit met algemene instemming van 

de vergadering als kersvers bestuurslid en hoofd 

evenementencommissie geïnstalleerd. Hij mocht 

gelijk het spits afbijten want na Bernies toelichting 

op de kalender voor 2018 gaf Patrick een inkijkje in 

het komend jubileumfeest op 12 en 13 mei as. Beslist 

iets om met elkaar naar uit te kijken, wat trouwens 

ook geldt voor de vele andere evenementen dit 

seizoen!

Vanwege het grote succes afgelopen jaar, zal er 

ook in 2018 gelegenheid zijn clubkleding aan te 

schaffen, inclusief de mogelijkheid om deze vooraf 

te passen. De leden worden hierover binnenkort geïnformeerd. 

Verder wordt er onder de leden belangstelling gepeild voor de 

aanschaf van brandblussers, met een aanzienlijke clubkorting. 

Tot slot kwam de veranderende privacywetgeving ter tafel. Per 25 

mei as. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing. Het bestuur is al bezig te inventariseren wat 

de consequenties voor de club zijn, al dan niet in samenspraak 

met de andere Nederlandse Porsche clubs, PON Porsche 

en Porsche AG in Duitsland. Na afloop van de vergadering 

was er de mogelijkheid om onder leiding van een gids van 

Natuurmonumenten een wandeling over de ’s-Gravelandse 

buitenplaatsen te maken. Een flink aantal aanwezigen maakte van 

deze gelegenheid gebruik. Het weer werkte mee, want in de loop 

van middag verscheen de zon zelfs ten tonele!

Marc Bezem
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70 JAAR PORSCHE 
SPORTWAGENS

Snel, puur en vol emotie en beleving: Porsche is al 70 jaar synoniem voor 
sportwagens van het hoogste niveau. De eerste Porsche werd op 8 juni 1948 
geregistreerd: de 356 ‘Nr. 1’ Roadster. Op die dag werd het merk Porsche 
geboren. De 356 was de verwezenlijking van de sportwagen waar Ferry 
Porsche van droomde. Porsche CEO Oliver Blume: “Zijn visie wordt nog steeds 
weerspiegeld in alles wat het merk Porsche ook vandaag nog zo bijzonder 
maakt.” Het jubileumjaar van Porsche wordt gevierd onder het motto ’70 jaar 
sportwagens van Porsche’.

Bronvermelding: PON Porsche



olgens Oliver Blume is traditie een 

commitment: “Zonder onze traditie en 

kernwaarden zouden we niet zijn waar we vandaag 

staan. We zijn vastbesloten om de hoge technische 

standaarden van Ferry Porsche mee te nemen naar 

(over)morgen. Intelligente, dynamische mobiliteit 

heeft een grote toekomst. Om dat te realiseren, 

beschikken wij over solide technologische 

expertise, creatieve medewerkers en een unieke 

teamspirit. Kortom: alles om ervoor te zorgen dat 

het merk Porsche ook de komende 70 jaar blijft 

fascineren.”

SINDS 1948
De geschiedenis van Porsche begint in 1948. Het 

merk is gebouwd op het levenswerk van Professor 

Ferdinand Porsche, dat werd voorgezet door zijn 

zoon Ferry. Ferdinand Porsche had al vroeg in de 

20e eeuw baanbrekende innovaties voor de auto-

industrie op zijn naam staan. Zo bouwde hij in 

1900 de Lohner-Porsche, een elektrische auto met 

wielnaafaandrijving. Dit model diende als basis 

voor ’s werelds eerste vierwielaangedreven personenauto. In 

hetzelfde jaar ontwierp hij met een benzine-elektro-aandrijflijn 

de basis voor hybride-voertuigen. In 1931 startte Ferdinand 

Porsche zijn eigen ingenieursbureau. De Berlijn-Rome-auto 

uit 1939 was het startpunt voor een sportwagen met de naam 

Porsche. Het was echter zijn zoon Ferry die deze droom in 1948 

realiseerde – met de 356.

DE 911
De opvolger van de 356 was de door Ferry’s zoon Ferdinand 

Alexander ontworpen 911. Met dit model brak Porsche door 

als een van meest toonaangevende sportwagenfabrikanten ter 

wereld, zowel op het gebied van techniek als design. De 911 werd 

ZONDER ONZE TRADITIE EN KERNWAARDEN 

ZOUDEN WE NIET ZIJN WAAR WE VANDAAG 

STAAN. WE ZIJN VASTBESLOTEN OM DE HOGE 

TECHNISCHE STANDAARDEN VAN FERRY 

PORSCHE MEE TE NEMEN.

V



in 1963 gepresenteerd en inmiddels zijn er al meer 

dan een miljoen exemplaren gebouwd. Blume: 

“Hoewel we de 911 door de jaren heen systematisch 

verder hebben ontwikkeld en hebben voorzien van 

nieuwe, innovatieve technologieën, is de 911 er als 

geen andere auto in geslaagd zijn originele karakter 

te behouden. Alle Porsche modellen die nu en in 

de toekomst worden ontwikkeld, zijn gebaseerd op 

deze sportauto. De 911 is de basis van ons gamma, 

een droomauto, die de harten van liefhebbers van 

over de hele wereld heeft gestolen.”

DE TOEKOMST
De toekomst van Porsche staat al in de 

startblokken: de Mission E, de eerste volledig 

elektrisch aangedreven sportwagen van het 

merk. Hij combineert het kenmerkende design 

van Porsche met dynamiek van topklasse en 

vooruitstrevend gebruiksgemak. De vierdeurs 

vierzitter levert een systeemvermogen van ruim 

440 kW/600 pk en heeft een actieradius van meer 

dan 500 km. De Mission E sprint in 3,5 seconden 

van 0 naar 100 km/h en heeft niet meer dan een kwartier nodig 

om de accu’s tot 80% op te laden. Porsche heeft circa een miljard 

euro in dit futuristische project geïnvesteerd. Daarbij heeft het 

alleen al in Stuttgart-Zuffenhausen, waar de Mission E wordt 

geproduceerd, 1.200 nieuwe banen gecreëerd. Blume: “Porsche 

blijft altijd Porsche – het toonaangevende merk voor exclusieve, 

sportieve mobiliteit.”

HET JUBILEUMJAAR
Porsche viert het 70-jarig jubileum met vele activiteiten. Vanaf 3 

februari is in het Petersen Automotive Museum in Los Angeles 

ALLE PORSCHE MODELLEN DIE NU EN IN DE 

TOEKOMST WORDEN ONTWIKKELD, ZIJN 

GEBASEERD OP DEZE SPORTAUTO.  

DE 911 IS DE BASIS VAN ONS GAMMA, 

EEN DROOMAUTO, DIE DE HARTEN VAN 

LIEFHEBBERS VAN OVER DE HELE WERELD 

HEEFT GESTOLEN.



de speciale expositie ‘Het Porsche Effect’ te zien. In ‘DRIVE, 

the Volkswagen Group Forum’ in Berlijn is van 20 tot en met 

31 maart de expositie ’70 jaar sportwagens van Porsche’ te 

bezoeken. Uiteraard viert ook het Porsche Museum in Stuttgart 

het feest mee, onder meer met een speciale expositie vanaf 9 

juni. Op die dag organiseert Porsche wereldwijd 

ook de ‘Sportscar Together Day’. In het weekeinde 

van 16 en 17 juni is er een groot Porsche feest in 

Stuttgart-Zuffenhausen en ook op evenementen 

zoals het Goodwood Festival of Speed (12-15 juli) 

en de Rennsport Reunion (27-30 september in 

Californië) staat Porsche stil bij het bijzondere 

jubileum. De festiviteiten krijgen op 13 oktober een 

luidruchtige afsluiting tijden de ‘Sound Nacht’ in 

het Porsche Museum.

Zie ook: www.porsche.com/museum

Bronvermelding: Porsche Nederland
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et Arnhemse college van B&W heeft zich 

namelijk voorgenomen om dieselauto’s van 

voor 2004 te weren uit het stadscentrum. Daarmee 

gaat Arnhem verder dan enig andere Nederlandse 

gemeente en wordt de lappendeken aan 

regelgeving, iets waarvoor de KNAC al vanaf het 

begin waarschuwde, steeds meer realiteit. Te meer 

daar het aantal gemeenten dat een milieuzone 

ITALIAANSE 
TOESTANDEN
IN ZICHT
STAND VAN ZAKEN MILIEUZONES

Het kabinet Rutte III wil dat er in het hele land één systeem met eenduidige 
categorieën en borden komt voor alle milieuzones. Bij voorkeur in lijn met het 
systeem dat Duitsland hanteert en waar iedereen de regels snapt. En toen… 
kwam de gemeente Arnhem.

overweegt met de dag groeit.

VRACHTWAGENS
Het fenomeen milieuzone is nu tien jaar oud. 

Automobilisten merkten er aanvankelijk 

weinig van, omdat het om vrachtwagens ging. 

Dit veranderde toen Utrecht in 2013 met een 

milieuzone voor personenauto’s kwam. Reden 

H
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voor de KNAC om een serie 

rechtszaken te beginnen, om de 

belangen van automobilisten in 

het algemeen en die van haar leden 

in het bijzonder te verdedigen. 

Belangrijkste punten uit de 

rechtszaken waren:

• de milieuwinst (als die er al is) 

staat niet in verhouding tot de 

kosten

• dieselmotoren ouder dan 15 jaar 

zijn niet per definitie vuiler dan die 

van 14 jaar en jonger

• en: het bord voor een milieuzone 

voor personenauto’s had geen 

wettelijke status

ROTTERDAM
De Raad van State oordeelde echter 

dat de gemeente nou eenmaal 

het recht heeft om dergelijke 

beslissingen te nemen en dat 

de combinatie van borden zoals 

Utrecht die gebruikt niet verboden 

is. Intussen werd in Rotterdam ook 

een milieuzone voor personenauto’s 

ingevoerd. Alleen ging het daar 

ineens ook om benzineauto’s! De 

Stichting Rotterdamse Klassiekers 

(SRK) vocht het verkeersbesluit met 

succes aan, waarna benzineauto’s 

toch weer de stad in mochten. In 

een poging dat te blokkeren nam de 

lokale verkeerswethouder doodleuk 

een nieuw verkeersbesluit. Maar 

daar ging de rechter niet in mee, 

zodat benzineauto’s (voorlopig) dus 

gewoon de stad in mogen.

PUBLICATIES
Doel van milieuzones is om de 

lucht in de stad schoner te krijgen. 

Daar is uiteraard niemand op tegen, 

ook de strijdlustige SRK en de 

KNAC niet. Maar de (peperdure!) 

milieuzones sorteren nauwelijks 

of geen effect, blijkt uit metingen. 

Daar komt bij dat de luchtkwaliteit 

in Nederland de laatste 40 jaar 

sowieso al spectaculair verbeterd 

is. De onderstaande 3 tabellen laten 

dit nog eens zien. Zowel als het 

gaat om fijnstof als om stikstof is 

er de laatste 10 jaar sprake van een 

gestage verbetering. En dan hebben 

we het nog even niet over het feit dat 

de impact van personenauto’s op de 

totale vervuiling maar heel beperkt is.

BROEIKASGASSEN
En CO2 dan? Op dit vlak is sprake 

van een bijkomend probleem. Diesels 

stoten relatief namelijk veel fijnstof 

en stikstof uit, maar juist weinig 

CO2. Bij benzineauto’s is dit precies 

andersom. Oftewel: het vervangen 

van diesels door benzineauto’s 

verhoogt de CO2-uitstoot en zou dus 

juist bijdragen aan de opwarming van 

de aarde, iets dat we ook niet echt 

willen.

In de derde grafiek wordt de 

bijdrage van personenauto’s aan 

de hoeveelheid broeikasgassen 

inzichtelijk gemaakt. Ook hier blijkt 

die invloed uiterst beperkt. Het 

instellen van een milieuzone kán 

dus ook maar weinig bijdragen aan 

schonere lucht. Wel moet worden 

opgemerkt dat het hier gaat om 

de landelijke trend, waarbij er 

afwijkingen in de binnensteden 

mogelijk zijn.

100 ZONES IN ITALIE
Kijken we tot slot naar Europa, 

dan schieten de milieuzones als 

paddenstoelen uit de grond. Met 

allemaal verschillende systemen 

en regeltjes. Vandaar dat de KNAC 

recentelijk nog waarschuwde voor 

‘Italiaanse toestanden’, tenzij er 

uniforme regels komen, bij voorkeur 

zelfs in heel Europa. Het schrikbeeld 

is vooral Italie, waar al ruim 100 

steden met milieuzones zijn, met elk 

hun eigen regeltjes.

Dat moeten we zien te voorkomen; 

Nederland mag geen ‘Little Italy’ 

worden.
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OLDTIMER OMBOUWEN NAAR 
EEN ELEKTRISCHE AUTO 

Er gaat geen week voorbij of we 
horen iets over de toekomst van 
het elektrisch autorijden. Er rijden 
inmiddels zo’n 22.500 volledig 
elektrische auto’s rond in ons land, 
waarvan het overgrote deel nieuw is 
aangeschaft door zakelijke leaserijders. 
De gewone consument wil er nog niet 
aan. De meeste mensen vinden een 
elektrische auto te duur (nu vaak rond 
de € 35.000), vinden de 300 km die 
je per dag mee kunt rijden te weinig 
en het ‘tanken’ bij laadpalen is veel te 
lastig. Een radicale verandering staat 
wel voor de deur: de regering wil 
dat alle nieuwe auto’s al over 12 jaar 
emissie loos de weg op gaan. 

Elektrisch legde het af tegen benzine 
Rond 1900 leek de elektrische auto de toekomst te 

FEHAC NIEUWS

hebben, maar die eerste poging om massaal volledig elektrisch te rij-

den haalde het niet. De benzineauto deed het uiteindelijk beter, werd 

krachtiger, reed harder en startte ook makkelijk door de uitvinding 

van de startmotor. De elektrische auto’s verdwenen en de overblijvers 

van toen zijn met stoomauto’s nu rariteiten in de automobielmusea. 

Er staan maar enkele geheel elektrische  auto’s in het oldtimerbe-

stand: volgens de RDW zijn dat er nu welgeteld 37 stuks van 30 jaar 

en ouder. Dat zijn een paar origineel elektrische auto’s uit 1915 en 

daarvoor. Maar voor de rest gaat het om later omgebouwde auto’s. 

De FEHAC kent geen voorbeelden van ombouw van vrachtwagens, 

bussen of motorfietsen.  

Oldtimers ombouwen naar elektrisch 
Er zijn tal van ombouwprojecten van oldtimers naar elektrisch 

aangedreven voertuigen. Een oldtimer zonder de elektronica en 

boordcomputer leent zich nu eenmaal wat beter voor een ‘elektrische 

harttransplantatie’ dan een youngtimer van pakweg 15 jaar oud. Het 

zijn ook leuke, technisch uitdagende projecten, die al gauw enkele 

tienduizenden euro’s kosten. De EU heeft er zelfs subsidiepotjes 

voor. Als het te doen is om het milieu te verbeteren, is het maar de 

vraag of ombouw naar elektrisch van een bestaand voertuig zo heel 

veel oplevert. Ook als je bedenkt dat de elektromotor en het hele 

accupakket de auto veel zwaarder maakt, waardoor ook chassis, 

wielophanging en remmen aangepast moeten worden. In feite bouw 

je dan een nieuwe auto in een oud jasje, terwijl een oldtimer toch echt 

bedoeld is als een af fabriek origineel voertuig dat liefdevol gebruikt 

wordt met de bedoeling om het zo lang mogelijk te bewaren. Als wer-

kelijk alles mee wordt genomen (milieubelasting van het produceren 

accu’s en elektromotor, de uitstoot van de elektriciteitscentrale die de 

stroom voor de auto moet opwekken, de hoge kosten van ombouw, 

het aantal te rijden km’s  bij dagelijks gebruik etc.) is het zeer de 

vraag of de milieubalans wel positief is. 
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Fossiel aangedreven zal altijd blijven 
Veel plannenmakers denken dat fossiel aangedreven 

voertuigen op termijn allemaal vervangen gaan worden 

door elektrische varianten. De vervangingsvraag gaat 

het uitstootprobleem vanzelf wel oplossen. Daarbij 

wordt geen rekening gehouden met de enkele hon-

derdduizenden eigenaren van klassieke voertuigen. 

Mobiel erfgoed dat nooit vervangen gaat worden 

omdat het geen gebruiksvoertuigen zijn. En omdat 

het geen dagelijkse gebuiksvoertuigen zijn, dragen 

oldtimers ook maar heel, heel weinig bij aan een even-

tueel luchtkwaliteit probleem. Een 40+ oldtimer rijdt 

gemiddeld maar 1700 km per jaar en dan ook nog eens 

grotendeels buiten de stad.  

Hotrod is ook niet meer origineel 
Een ombouw naar elektrisch is te vergelijken met de 

ombouw van een originele Amerikaan naar een hot-

rod. Een technische uitdaging, het resultaat trekt veel 

aandacht, maar een oldtimer is het niet meer. Maar 

een enkele oldtimereigenaar kiest voor een ombouw 

naar hotrod. Als je dat toch elektrisch wilt rijden, koop 

dan een Opel Ampera, Renault ZOE of Nissan Leaf: 

die zijn er voor ontworpen en zijn veel efficiënter en 

comfortabeler.   

ANBI STATUS FEHAC 
BEVESTIGD MET 
STATUTENWIJZIGING

Met de verlening van de ANBI-status is de FEHAC nu 

officieel door de Belastingdienst aangemerkt als ‘goed 

doel’. Notaris mr. Rogier van Heeswijk en FEHAC 

vice-voorzitter Bert Pronk tekenden daarvoor de akte 

voor wijziging van de FEHAC-statuten op vrijdag 9 

februari jl. op het kantoor van de notaris in Rotterdam. 

De regels voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) vereisen nl. dat als een ANBI erkende instelling ooit op-

geheven wordt, dat dan het overgebleven geld naar een andere ANBI 

gaat met een vergelijkbare doelstelling. Omdat deze bepaling nog 

niet in de bestaande statuten stond, besloot de ledenvergadering van 

de FEHAC eind november vorig jaar unaniem om de statuten op dit 

punt te wijzigen. Met de ondertekening van de akte is de FEHAC nu 

officieel een ANBI erkende instelling.

Doelstelling: behoud van rijdend mobiel erfgoed 
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de doelstel-

ling van de FEHAC in lijn te brengen met de omschrijving in de 

Erfgoedwet 2016. Eerst stond er dat het ging om ‘behoud van 

historische voertuigen’. Dat is veranderd naar het ‘behartigen en 

bevorderen van de gemeenschappelijk belangen van de eigena-

ren van voertuigen die als mobiel erfgoed worden gehouden en 

gebruikt’. Het merendeel van de oldtimereigenaren is lid van een 

club, het merendeel van die clubs is lid van de vereniging FEHAC 

en het merendeel van de nationale federaties is lid van de FIVA in 

Brussel. Wat niet veranderde is dat de FEHAC voor alle eigenaren 

van oldtimers de belangen behartigt. En dat gebeurt al vanaf 1976.

MAASTRICHT LAAT ZIEN: 
MILIEUZONE KAN OOK ANDERS

Al lang heeft de FEHAC bedenkingen over de 
effectiviteit van milieuzones, zeker waar ze de 
toelating van mobiel erfgoed (deels) beperken. 
Niet omdat we tégen schone lucht zijn, maar 
omdat milieuzones niet effectief zijn. Dat is in 
meerdere TNO-rapporten* helder aangetoond. 

Bovendien beperken milieuzones veel mensen onnodig in hun 

bewegingsvrijheid. Natuurlijk is het goed dat onnodig vervuilen-

de voertuigen worden gesloopt. Daarbij moeten we denken aan 

vooral oude, versleten voertuigen die het niet meer waard zijn 

om opgeknapt te worden. De TNO-rapporten tonen aan, dat het 

beperken van het optrekken en afremmen in de stad veel meer 

oplevert voor de luchtkwaliteit dan milieuzones. Dus: weg met 

slecht afgestelde verkeerslichten en weg met verkeersdrempels 

waar dat kan. Invoeren van groene golven waar dat mogelijk is 

en weg met files. Allemaal prima oplossingen. Als we kijken naar 

de transportsector, dan zien we dat zij al veel langer op vrijwillige 

basis samenwerken met de overheid om te komen tot een betere 

luchtkwaliteit. Dat heeft effect. De afspraken liggen vast in Green 

Deal Zes** ‘naar emissievrije stadslogistiek’. En kijk ook eens hoe 

grote industrieën hun emissie weten te beperken dankzij slimme 

investeringen. 

FEHAC NIEUWSFEHAC NIEUWS
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 Mobiele erfgoedsector kan niet achterblij-
ven  
Maar wij hebben als mobiel erfgoedsector nog geen 

bijdrage geleverd. Terwijl we dat wel degelijk kunnen. 

Daarbij denken we niet aan een bijdrage in geld, want 

geld op zich maakt de lucht niet schoner. Op die basis 

is de FEHAC in gesprek met de gemeente Maastricht. 

Die gemeente wil de milieuzone uitbreiden, en wij 

hebben de gemeente ervan kunnen overtuigen dat het 

mobiel  erfgoed óók thuishoort in de stad. Niet altijd, 

maar soms. Wethouder Krabbendam van Maastricht - 

we kennen hem nog van zijn presentatie op InterClas-

sics in januari 2018 - heeft goed naar ons geluisterd en 

ons gevraagd wat onze bijdrage kan zijn. Wij hebben 

aangegeven dat het mogelijk is om de emissie van het 

mobiele erfgoed te beperken door vrij simpele maatre-

gelen: goed onderhoud, goede afstelling van de motor, 

betere brandstof tanken en zo nodig - bij diesels kan 

dat al - overschakelen op een andere brandstof.  

 

Alternatieve brandstoffen 
Overschakelen op bijvoorbeeld GTL (dat staat voor Gas 

to Liquid) helpt wel degelijk. Denk maar eens aan de 

presentaties van SHELL over de nieuwe vervangende 

brandstof voor diesel: GTL. En we hebben meer oplos-

singen gevonden op het gebied van brandstoffen. Het 

kost natuurlijk wel iets meer. Dat moeten we er dan 

maar voor over hebben. Op 14 februari tankten wij ge-

wone diesel voor € 1,239 per liter, V-power diesel voor 

€ 1,299 en GTL voor € 1,339 de liter. Voor een klassie-

ker op diesel, die overschakelt van gewone diesel naar 

GTL zijn de meerkosten dus € 0,10 per liter, maar door 

het rijden op GTL daalt alleen al de uitstoot van fijnstof 

met enkele tientallen procenten. Bij 2.000 km per jaar 

en een verbruik van 1 op 12 bedragen de meerkosten 

om precies te zijn € 16,67. Maar dat geeft veel meer 

resultaat en voldoening dan diezelfde bijna € 17 of een 

veelvoud daarvan uit te geven aan een ontheffing om 

de stad in te komen. Om nog maar te zwijgen van een 

totaal verbod om met een historische diesel te rijden. En de betere 

afstelling van benzine en LPG-auto’s? Ook dat helpt. Aantoonbaar! 

En als er een elektronische ontsteking wordt gemonteerd, helpt dat 

nog meer. Toegegeven, het kost allemaal geld. Maar het werkt veel 

beter dan het betalen voor ontheffingen.  

Maastricht lijkt dat begrepen te hebben. Nu de andere steden nog! 

* https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/10/zes-nieu-

we-rapporten-over-praktijkemissies-van-wegvoertuigen/ 

** https://www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieak-

koord/nieuwsberichten/2015/2151216-voortgang-green-deal.ashx 

PRIVACY GAAT IEDEREEN WAT AAN 
De Autoriteit Persoonsgegevens is op 29 januari onder het motto 

‘Privacy gaat iedereen wat aan’ een campagne gestart over de komst 

van nieuwe Privacywet die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa gaat gel-

den. Ook oldtimerclubs krijgen daar straks mee te maken. De FEHAC 

benut de tijd tot eind mei om haar leden, de clubs, bewust te maken 

waar clubs mee te maken gaan krijgen om te voldoen aan deze wet 

over privacy en de dataprotectie. Veel clubs zullen een aantal zaken 

wel anders (lees: beter) moeten gaan regelen. GDPR en AVG zijn de 

afkortingen waar het om gaat: de eerste is de Engelse naam van onze 

nieuwe Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) en 

staat voor General Data Protection Regulation. 

Privacy gegevens beter beschermen 
Met privacy gevoelige gegevens moeten we voorzichtiger omgaan dan 

we nu wellicht doen. We willen niet dat privacy gevoelige gegevens 

zoals naam, adres en woonplaats (NAW) of bankrekeningnummers 

(IBAN) op straat komen te liggen. Als zulke gegevens eenmaal open-

baar zijn, blijven dergelijke gegevens voor altijd openbaar en voor 

derden te raadplegen. Ook voor derden met snode plannen (identi-

teitsdiefstal etc.). Internetzoekmachines weten je te vinden. Ook als 

je dat helemaal niet wil. Hieraan probeert de AVG wat te doen.  

Vergelijk het met het lenen van een oldtimer 
Hoe we omgaan met privacy gevoelige gegevens van anderen is na 

inwerkingtreding van de AVG verrassend genoeg mooi te vergelijken 

met het lenen van een oldtimer van een bevriende kennis of medelid, 

en lees dan voor voertuig: “persoonsgegevens”.

• Verkrijging: je vraagt vooraf (en niet achteraf) of je het voertuig 

mag lenen. 

• Doel: je vertelt waarom je het voertuig wilt lenen. 

• Beperkingen: je maakt niet gebruik van het voertuig voor een 

ander dan het afgesproken doel. 

• Datalek: mocht je onverhoopt bij een ongeluk betrokken raken, 

dan stel je de eigenaar zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. 

• Recht om vergeten te worden: je houdt het voertuig niet onder je 

totdat de eigenaar het voertuig terug vraagt. Je brengt het voertuig 

op tijd terug én zonder een kopie van de contactsleutel te maken. 

FEHAC NIEUWS
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De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te 

behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt 

ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen 

er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig 

uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, 

legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de 

overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.

Informatie avond voor clubs op 
woensdagavond 7 maart 
Dat we straks voorzichtiger dan tot nu toe met privacy 

gevoelige gegevens omgaan, vindt de FEHAC een 

goede zaak en in het belang van iedereen. Om de leden 

van de FEHAC nader te informeren over de komende 

Algemene Verordening Gegevens-bescherming, orga-

niseerde de Juridische Commissie (JUZA) van de FE-

HAC op woensdag 7 maart 2018 een informatieavond. 

Daar werd ook heel praktische informatie gegeven: 

hoe richt ik mijn ledenadministratie in, wat mag het 

clubblad nog aan persoonsgegevens publiceren, mag 

een foto met een kenteken erop op de website en mag 

je de gevens van oud leden bewaren? 

Praktische handleiding in voorbereiding 
De FEHAC komt binnenkort met een praktische hand-

leiding voor de clubs waarin de verplichtingen voor 

de club en de rechten van de clubleden omschreven gaan worden. 

Daarin zullen ook de vragen en antwoorden verwerkt worden die op 

de bijeenkomst van 7 maart aan de orde kwamen.

CULTUREEL ERFGOED IS OOK MOBIEL 
ERFGOED  
Op de FEHAC ledenvergadering van 28 nov jl. liet ons bestuurslid 

voor erfgoed, Ben Boortman, een opmerkelijke publicatie zien: het 

speciale themanummer over mobiel erfgoed van het Erfgoed Maga-

zine. Het is nog niet zo lang geleden dat ‘erfgoed’ alleen stond voor: 

monumenten, schilderijen, archieven en archeologische vondsten. 

Zo’n 10 jaar geleden is de FEHAC, samen met de collega-federaties 

voor het historisch vervoer op het water, door de lucht en op rails 

begonnen om alle voertuigen van hun achterban aan te merken als 

Mobiel Erfgoed. Langzaam maar zeker herkent en waardeert ook 

de traditionele erfgoedwereld deze nieuwe loot aan hun stam. De 

nieuwe Erfgoedwet 2016 met daarin nadrukkelijk een plek voor ons 

mobiel erfgoed, heeft daar zeker aan bijgedragen.  

 

Markant thema voor Erfgoed Magazine 
In juni is de FEHAC benaderd door de redactie van het - in de erf-

goedwereld - toonaangevende blad Erfgoed Magazine. Zij wilde met 

ons een themanummer maken over mobiel erfgoed. De FEHAC heeft 

deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen en samen met 

de Mobiele Collectie Nederland, de samenwerkingsorganisatie voor 

Weg, Lucht, Rail en Water erfgoed een aantal artikelen geleverd voor 

dit themanummer. Hierdoor is er nu een Erfgoed Magazine gemaakt 

met een mooi voorbeeld van mobiel erfgoed, de wijkzuster op haar 

Solex, op de cover! Dat was paar jaar terug nog ondenkbaar. 

 

Erfgoed Magazine voor iedereen beschikbaar 
Op http://fehac.nl/erfgoed-magazine/ kunt de hele uitgave van het 

Erfgoed Magazine met de wijkzuster voorop downloaden. U kunt dan 

de artikelen over mobiel erfgoed lezen, maar blader ook eens door 

de overige artikelen. Hiermee krijgt u een beeld van de erfgoedwe-

reld waar de FEHAC als vertegenwoordiger van ons mobiel erfgoed 

inmiddels deel van uit maakt. 



Porsche Days.
Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018.

Fascination Sportscar.

Tijdens de Porsche Days op Circuit Zandvoort vieren we 70 jaar Porsche sportwagens samen met 
alle Porsche eigenaren van zowel classic als nieuwe modellen. Een weekend vol feestelijke activiteiten 
rondom het Porsche jubileum voor het hele gezin. Bestel vanaf 29 maart uw tickets, catering- 
of rij-arrangementen in de Porsche24 app en reserveer hier tevens uw gratis Porsche parkeerplaats. 
Porsche.nl/Porsche24
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F. KAPER - FRALIA@TISCALI.NL

A. HAMERS - 5171DX33@HETNET.NL

E. HAAN - EBBIEHAAN@GMAIL.COM

M. VEKEN - MARTIJN@VEKEN.NL

823.17

824.18

825.19

826.18

Nieuwe leden

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com

Phone: +32 (0) 475 53 56 22

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

356   911   912   914   928   964   993

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding 
volgens originele specificaties

Classic Porsche Interiors
lakewell.comlakewell.comlakewell.comlakewell.com
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BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036  548 70 70

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van 
een perfecte dekking voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO 
klassiekerverzekering dé autoverzekering voor oldtimers en youngtimers 
waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn afgestemd op 
klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
•  Scherpe premie met uitstekende dekking
•  Keuze van eigen schadehersteller
•  Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
•  Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
•  Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
•  Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale service
en zijn we altijd bereikbaar, óók in het weekend. 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met 
ons op. Wij helpen u graag en zoeken daarbij naar 
de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief 
met onze scherpe premie en uitstekende dekking!

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
VERZEKERING 

VOOR UW 
KLASSIEKER!

Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING



 

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

Drukkerij A-twee BV

Coenecoop 326

2743 pm  Waddinxveen

t  (0182) 61 11 76

info@drukkerij-A2.nl

ontwerp - website’s - promotie drukwerk - huissti j len - digitale printen

meer dan alleen drukwerk 



Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl

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

trAining en
opleiding 

 Middelbare Veiligheidskunde

 Hogere Veiligheidskunde

 CE-markering en VCA Opleiding

 Interne auditting

 Voedselveiligheid

 Arbo en milieu coördinator

 Energielabels EPA

s

mAnAgement-
ondersteuning

 Tevredenheidsonderzoek

 Ongevallenonderzoek

 Vergunningenbeheer

 Beleidsontwikkeling

 Cultuur en gedrag

 Procesoptimalisatie

 Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

,

certificerings-
begeleiding 

 Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

 ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

 Voedselveiligheid

 Procesborging

 Energie Prestatie Advies (EPA)

 MVO en prestatieladder

 CO2 footprint 

 Medische productveiligheid

.

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



 

    
       Op de waardestijging van 

       uw Porsche heeft u geen 

       grip, dat geldt niet voor de 

       verzekeringspremie. 

 

       Verzeker u van scherpe 

       premies en uitstekende  

       voorwaarden en ontvang 

       bij een all risks verzekering 

        een jas van Dogleg Mechanics  

       t.w.v. e 179,00.  

       
      

 



Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design 
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor 
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens. 

BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand 
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor 
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken. 

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd   1 11-02-16   10:31



57

C160944 KNAC Advertentie_A4_LC.indd   1 23-02-17   09:53



»  r e l a t i e g e s c h e n k e n  «»  b e d r i j f s k l e d i n g  « »  k e r s t p a k k e t t e n  «

time4gifts.nl
Hofse Hoeve 4     ∕     5374 DK Schaijk     ∕     +31 (0)486 436 899     ∕     info@time4gifts.nl

Kijk op onze
site voor alle 

productgroepen
time4gifts.nl

Wij denken graag met u mee zodat u uw relatie kunt verrassen!
Neem nog vandaag contact met ons op en wij komen met een passend voorstel.

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN



Keep it original.

De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche offi ciële 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 Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.

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.
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Porsche Centrum Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Classic Center Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901. 

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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