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Voor mij is dat dit jaar onze vakantie 

naar Zweden. Deze bestemming 

stond lange tijd op het lijstje om een 

keer te bezoeken. Nadat er vorig jaar 

een Volvo kwam als daily driver, moest 

het er dit jaar maar van komen. Via 

Denemarken en een ferry naar Göteborg. 

Hier hadden we ons enige clublid in 

Scandinavië bezocht. Vervolgens een 

week in een kenmerkend rood houten 

huisje aan een meer in midden Zweden, 

gevolgd door een bezoek aan Stockholm 

en de archipel. Met als afsluiter Malmö. 

Wat een geweldig land! De ruimte, de 

rust….. en dan hebben we het nog niet 

eens over de lange, lege wegen in midden 

Zweden. Wat een fantastische wegen!! 

Je kent ze wel, die lange asfaltlinten die 

men honderden meters vooruit kunt 

volgen en waar geen eind aan lijkt te 

komen. Naar beneden wegdraaiende 

bochten, spannende heuveltjes die al 

ver van te voren te zien zijn. Zelfs in een 

grote Zweedse familiebak waan je je hier 

een heuse rally coureur …. Verder hebben 

we veel van het land gezien; ongerepte 

natuur, schitterende kusten en eilandjes 

en interessante steden met elk een eigen 

karakter. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Het mooie van dit soort vakanties is dat 

meteen weer ideeën  voor nieuwe ritten 

oplevert. Gaan we zeker een keer doen!

Zojuist zijn de laatste details van de 

routes en roadbook afgerond, voor onze 

trip naar de Goodwood Revival Meeting, 

welke al heeft plaatsgevonden als je dit 

leest. Het belooft weer een geweldig 

evenement te worden; mooie landelijke 

routes en vele klassieke juweeltjes 

op zowel het evenement zelf als in 

Cambridge. Nu maar hopen dat het weer 

ook leuk meedoet. De gebreide spencer 

en platte pet liggen al klaar. Naast dit 

evenement hebben we dit jaar nog meer 

een elektramotor, maar dit is nooit echt 

aangeslagen. Dat kan ik me ook niet goed 

voorstellen, mijn 911 zonder het geluid 

van de boxer motor. 

Nu is er een nieuwe partij die een volledige 

hybride systeem heeft ontwikkeld voor 

Porsches 911, van de eerste F-modellen 

naar de laatste watergekoelde varianten. 

Vonnen, want zo heet deze partij, is een 

merknaam van Elephant Racing die 

hun sporen al hebben verdiend in de 

Porsche racerij en onderstel oplossingen 

voor straatauto’s. Het mooie aan hun 

“Shadow Drive” technologie is dat er 

een elektromotor word geplaatst waar 

normaal de drukgroep en vliegwiel 

zit met behoud van eigen motor en 

versnellingsbak. De motor die wordt 

toegevoegd, levert 150 PK. Dat betekent 

dat in veel gevallen het vermogen van 

de klassieker verdubbeld wordt, maar 

het Air-cooled gevoel niet verloren gaat. 

Mooi stuk techniek. Met 

$ 75.000,- kost het nog wel een lieve duit. 

Maar wellicht dat dit in de toekomst veel 

betaalbaarder wordt. Interessant om te 

zien dat de ontwikkeling blijft doorgaan 

voor onze tijdloze klassiekers. 

Tot snel op een volgend evenement!

Hessel Roukema

Voorzitter

in petto.  Naast een mooie herfstrit 

komt er ook nog een zeer interessante 

technische dag, waarbij de focus ligt op 

de carburatie systemen in onze Porsches. 

De kalender voor 2020 is ook bijna 

klaar en zullen we snel bekend maken. 

Liefhebbers van echte rij evenementen 

en klassieke motorsport zullen niet 

teleurgesteld worden!

We zullen ook nog voor het einde 

van het seizoen een extra Algemene 

ledenvergadering houden voor de 

tweede stemming met betrekking tot 

de voorgestelde leeftijdsverruiming 

en het daarmee gepaard gaan van het 

aanpassen van onze statuten. Daar we 

tijdens de Algemene Ledenvergadering 

dit voorjaar niet de statutair vereiste 

opkomst hadden om een aanpassing 

van de statuten te doen, moeten we 

dit nogmaals ter stemming brengen in 

een extra vergadering. De planning is 

nu dat we voor de start van de herfstrit 

wat tijd inplannen voor deze extra ALV. 

Zeer binnenkort ontvangt u daarvoor de 

uitnodiging.

Naast dit alles wat onze club aangaat, 

is er natuurlijk ook nog ander Porsche 

nieuws. Zo is net de officiële introductie 

van de Taycan geweest, de eerste volledig 

elektrische Porsche. Nou ja, op de 

Lohner-Porsche uit begin 1900 na dan, al 

was dit officieel een Hybride systeem. Er 

waren ook volledig elektrische prototypes 

met maar liefst 3 pk vermogen. Daar de 

Taycan nu op de markt komt met 680 pk 

voor de Turbo en 761 pk voor de Turbo 

S, zijn de tijden wel wat veranderd. Maar 

wat voor effect gaat al deze elektrificatie 

technologie hebben op onze klassiekers? 

Nou, een hoop vermoed ik. Er bestonden 

al bedrijven die op zeer kleine schaal 

Porsche 911’s en 912’s uitrusten met 

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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VOOR DE MEESTE VAN ONS IS DE ZOMERVAKANTIE VOORBIJ WEER 
AAN HET WERK OF ANDERE DAGELIJKSE TAKEN. MAAR DE HERINNER- 
INGEN BLIJVEN GELUKKIG, KUNNEN WE NOG VAN NAGENIETEN…
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ALS IK DIT VOORWOORD TOT U RICHT, LIGT DE ZOMERVAKANTIE AL 
WEER ‘N PAAR WEKEN ACHTER ONS EN ZIJN WE NET TERUG VAN DE 
HISTORIC GRAND PRIX OP ZANDVOORT AFGELOPEN WEEKEND. 

Porsche pakte daar als vanouds groots uit met haar Porsche 

Classic dorp waar opnieuw een aantal legendarische auto’s 

werden tentoongesteld, zoals enkele 718 F1 en F2 éénzitters, de 

935/77 enduranceracer en andere mooie en zeldzame raceauto’s. In 

dit clubmagazine is er een (foto)verslag van de hand van uw redacteur 

aan gewijd. 

Deze keer waren we niet met de Talbotgele 911 SC op Zandvoort 

want die stond nog bij Peter Broerse in Mijdrecht op de brug. Het 

wilde namelijk dat tijdens de terugreis vanuit Duitsland na afloop van 

de Zwarte Woud trip met het aansluitend bezoek aan het Porsche 

Museum, net voor de Nederlandse grens de motortemperatuur opliep 

en het motorvermogen wat leek af te nemen. Hoewel de thuisreis 

rustig rijdend en zonder problemen kon worden voltooid, maakte 

ik me eenmaal thuis toch wat zorgen en werd de auto net voor 

de zomervakantie bij Peter op de brug gezet. Gelukkig bracht een 

uitgebreide diagnose niets verontrustends aan het licht maar werd 

gelijk maar besloten tot een aantal klussen die nog in het verschiet 

lagen. Inmiddels zijn ‘n aantal olieleidingen en alle brandstofleidingen 

vervangen, werd de haperende warmloopregeling gerepareerd en 

werden de onderste kleppendeksels gewisseld voor veel stijvere – 

en daardoor wél oliedichte – exemplaren die naderhand werden 

toegepast op onder andere de Carrera 3.2 motoren. Nog op het 

lijstje staat het vervangen van ‘n deel van het uitlaatsysteem met 

de warmtewisselaars, want die zijn inmiddels ruim 40 jaar oud en 

gewoonweg op. Tot slot krijgen de onderzijde en motorruimte van de 

auto een speciale high-tech reinigingsbeurt. Daarover leest u meer in 

een latere uitgave van uw clubmagazine.

Goed, nu snel over naar de inhoud van dít clubmagazine. Clublid 

Niels Berger – woonachtig in Zweden (!) – trapt af en stelt zichzelf en 

zijn auto aan u voor in de vaste rubriek “Even voorstellen”. Hakse 

Straatsma leverde op de valreep (lees: middenin de nacht) zijn kopij en 

foto’s aan voor een opnieuw meesterlijk artikel, deze keer over de wel 

heel bijzondere RVS Porsche 911. Clublid Joris Schweitzer berichtte 

de redactie ook druk bezig te zijn met een volgende aflevering van zijn 

“Resto-strip”, maar hier nog wel wat extra tijd voor nodig te hebben. 

Die aflevering verwachten we in de eerstvolgende uitgave van uw 

clubmagazine te publiceren.

Van de door André en Hanneke Verboom georganiseerde rit naar en 

door het Zwarte Woud van 14 t/m 16 juni jl. schreef uw redacteur een 

kort verslag met bijbehorende foto’s, zo ook van het aansluitende 

bezoek aan het Porsche Museum voor de speciale expositie over 

50 jaar Porsche 917. Heel anders ging het eraan toe rondom de 

verslaglegging van het bezoek aan de Classic Days Schloss Dyck op 

3 en 4 augustus jl. Van maar liefst zes deelnemers 

ontving de redactie goed en bruikbaar fotomateriaal 

met daarbij niet minder dan drie enthousiaste 

verslagen van de belevenissen op dit schitterende 

evenement. Voor Elly en Gerrit Baljet zal vooral de 

avontuurlijke heenreis hen nog lang heugen, maak ik 

uit het door hen ingezonden stukje op. 

Onze voorzitter produceerde een artikel met foto’s van 

zijn deelname samen met onze penningmeester aan 

de jaarlijkse door Porsche Community Management 

georganiseerde Classic Round Table met de andere 

Europese Classic Porsche Clubs, die steevast wordt 

gecombineerd met een bezoek aan de Oldtimer Grand 

Prix op de Nürburgring. Uw redacteur stelde een artikel 

samen naar aanleiding van het recente overlijden van 

Ferdinand Piëch, gedurende de afgelopen decennia een 

van de meest invloedrijke personen in de autowereld 

die thuis hoort in het rijtje Gottlieb Daimler, Carl 

Benz, Henry Ford, André Citroën, Ferdinand Porsche 

en Soichiro Honda. In de periode 1963 - 1972 speelde 

deze uiterst gedreven technicus en topmanager een 

doorslaggevende rol in de autosportsuccessen bij 

Porsche. Mede – of eigenlijk vooral – door zijn toedoen 

ontwikkelde Porsche eind jaren zestig de legendarische 

917 waarmee de jaren daarop grootse successen 

werden behaald en waarmee Porsche zichzelf op de 

kaart zette. 

Last but not least zijn daar de update van de 

evenementenkalender, de boekbespreking, de 

nieuwe leden en het FEHAC en KNAC nieuws. Veel 

leesplezier en wellicht tot ziens op een van de laatste 

evenementen van dit mooie Porsche seizoen!

Marc Bezem

redacteur – webmaster

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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A llereerst Goodwood, wat bij het verschijnen van het 

clubblad al voorbij is, maar wat in de voorbereiding 

al bijna een jaar vooruit gepland en geboekt is. Niet bij 

ieder Porsche evenement krijg ik Lonneke (mijn vrouw) 

enthousiast, maar voor een feest bij Lord March in de 

achtertuin gingen gelijk alle seinen op groen. Samen zijn 

we al maanden bezig om de juiste kleding bij elkaar te 

sprokkelen. Waar de trouwbroek van mijn vader al 49 jaar in 

de kast hangt, is deze nu verlengd en uitgenomen door mijn 

moeder. Dit is de basis,  na een aantal internetbestellingen 

in het Verre Oosten en winkelbezoeken zijn inmiddels de 

blouse, pet, jurk, hoed en accessoires binnen en zijn we 

compleet. Een verslag van dit mooie evenement vinden jullie 

in het volgende clubblad.

Cars & Coffee gaan we op 28 september doen bij Lusso 

Classics. We zijn welkom bij een enthousiaste Roderick 

Eijsbouts in de omroepstad van het land. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in klassieke en moderne sportauto’s. Er vindt 

onderhoud, revisie, restauratie, autobekleding, preparatie en 

stalling aan respectievelijk van deze sportauto’s plaats.

Voor 4 en 5 oktober hadden we een Porsche Advanced 

Driver Training Classic in Luxemburg op de kalender staan. 

Jammer genoeg hebben we niet genoeg leden kunnen 

vinden om dit evenement doorgang te kunnen laten vinden. 

Als evenementencommissie en clubbestuur proberen we 

activiteiten te organiseren voor iedereen. Spreek ons gerust 

aan als er een op- of aanmerking of een suggestie is. Dan 

kunnen we het evenementenprogramma nog beter op jullie 

wensen afstemmen. 

De Herfstrit staat gepland voor 13 oktober. Helaas is het niet 

gelukt om dat samen met Belgische Klassieke Porsche Club 

en de Porsche 356 Club te organiseren, zoals oorspronkelijk 

de bedoeling was. We gaan de Herfstrit nu toch zelf 

organiseren, de uitnodiging komt eraan. Misschien dat we in 

de toekomst wel wat met bovengenoemde clubs gaan doen.

Als laatste evenement voor dit kalenderjaar gaan we naar 

BCCP Fuelsystems in Gramsbergen. Waar Porsche net 

de introductie van de Taycan achter de rug heeft en het 

elektrische offensief heeft ingezet, gaan wij 

naar een bedrijf dat onder andere carburateurs 

van Zenith/Stromberg en Weber reviseert. 

Ook kun je terecht voor een ombouw naar 

elektronische ontsteking en beschikken ze 

over een Dynajet testbank. Deze Technische 

dag wordt georganiseerd op zaterdag 2 

november waarbij de nadruk ligt op de 

carburateurs zoals we die in een deel van 

onze Zuffenhausers tegenkomen. Wij van de 

evenementencommissie hopen dat we nog lang 

van het aanzuiggeluid van onze boxermotoren 

kunnen genieten!

Groet,

Patrick & Dennis

DE ZOMERVAKANTIE ZIT EROP, ALS IK NAAR BUITEN KIJK, LIJKT HET 
OF DE HERFST ZIJN INTREDE AL HEEFT GEDAAN. VOOR DAT JAAR-
GETIJDE HEBBEN WE EVENWEL EEN AANTAL LEUKE EVENEMENTEN 
GEPLAND STAAN.

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

VOORZITTER  
Hessel Roukema 
036 - 537 17 43 
voorzitter@klassieke911912.nl 

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 292 
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
06 - 53 236 691 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE  
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

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

COLOFON8
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Naam: Niels Berger

Leeftijd: 25 jaar

Burgerlijke staat: Samenwonend met Donna

Werk:  Automated Driving Engineer bij 
Zenuity AB in Gothenburg 

Hobby: Sleutelen aan de 911

Auto: 1978 Porsche 911 SC Targa

11EVEN VOORSTELLEN: NIELS BERGER

EVEN VOORSTELLEN

NIELS BERGER
Toen mijn sambo (dat is Zweeds voor iets als ‘samenwonend 

partner’) Donna en ik elkaar net leerden kennen 5 jaar geleden, 

nam zij een keer op een vrije middag de hele “911SC: The Essential 

Companion” van Adrian Streather door. Haar vrienden verklaarden 

haar voor gek, maar haar redenering was simpel: een relatie met mij 

zou geen kans van slagen hebben als zij zich niet zou verdiepen in 

de 911. En dus moest ook zij snappen waar het over ging als er werd 

gepraat over Fuchs, Targa’s en G- en F-modellen. Aangezien we nu 

een aantal jaar later samen in Zweden wonen, denk ik dat haar plan 

wel gewerkt heeft...

Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat (de klassieke) Porsche 

een belangrijke rol inneemt in mijn leven. Al zolang ik me kan 

herinneren heeft mijn vader een ‘69er 912 (in Burgundy red) en 

tijdens een van de vele ritjes over de Duitse autobahn moet daar 

op de achterbank de liefde voor het merk zijn geboren. Ik was er al 

vroeg uit dat ook ik een Porsche wilde hebben, al moest het dan wel 

6-cilinder zijn, en een G-model. Dat waren namelijk de mooisten!

 

Tijdens een vakantie in Californië liepen we er “toevallig” tegenaan 

(heel “toevallig” hield ik natuurlijk de advertenties op internet wel 

in de gaten). Een lopende en roestvrije SC Targa binnen budget, 

dankzij de toen erg zwakke dollar. Daarmee was ook dan ook wel 

het meeste gezegd over de auto, maar dat kon de pret niet drukken. 

Sleutelen en restaureren is immers minstens de helft van het plezier! 

Ondertussen heb ik gedurende de jaren heel veel aangepakt, zoals 

alle ophangingsdelen reviseren, het stuur opnieuw bekleden met 

leer, de oliekoeler vervangen en het blok lekvrij maken (jawel, dat is 

mogelijk!), warmtewisselaars vervangen, vacuümlekken repareren en 

ga zo maar verder. Ik ben ontzettend trots op hoe de auto er nu bij 

staat, maar (gelukkig) zijn er altijd wel weer nieuwe dingetjes aan te 

pakken of te verbeteren (als iemand nog een setje 74-80 sportstoelen 

in zwart leer heeft staan hou ik me aanbevolen, haha).

 

Ik ben sinds begin 2017 lid van onze club en heb 

ondertussen al een paar mooie evenementen 

bijgewoond. Het absolute hoogtepunt tot nu toe 

was de Le Mans Classic van 2018. Onze prachtige 

auto’s midden op het circuit parkeren, doof worden 

van het oorverdovende maar prachtige lawaai op 

de hoofdtribune, tussen de teams doorlopen op 

de paddock, ’s avonds op de Dunlop tribune de 

gloeiende turbo’s zien verdwijnen in de duisternis, 

even een dutje doen in de 911 om vervolgens bij 

zonsopgang weer wakker te worden van een volgende 

serie auto’s die zich opstelt voor de start. Fantastisch! 

Zoals gezegd woon en werk ik nu in Zweden, 

Gotenburg om precies te zijn. Ook hier ben ik 

terecht gekomen door mijn passie voor auto’s. Het 

is namelijk hier dat ik die kan combineren met 

mijn opleiding in Control Engineering om mee te 

werken aan de toekomst van de auto-industrie: 

de zelfrijdende auto. Daarover kan ik ook zo een 

aantal pagina’s volschrijven, maar dat is wellicht een 

onderwerp voor een andere keer.

Op dit moment maken we ons klaar voor vertrek naar 

Engeland om de Goodwood Revival bij te wonen. De 

jaren ‘60 kostuums zijn ingepakt, de laatste litertjes 

olie zijn besteld, en wij hebben er in ieder geval erg 

veel zin in! Wellicht zien we elkaar daar of op een 

ander evenement. Vi ses!
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André en Hanneke Verboom hadden de organisatie van de 

trip op zich genomen en voor zowel de heenreis op vrijdag 

als de zaterdag mooie routes uitgezet. Als uitvalsbasis was een 

zeer comfortabel hotel geselecteerd, Hotel Roessle in Bernau im 

Schwarzwald. Dit in een schitterende omgeving gelegen luxe en 

modern hotel met een traditioneel tintje, uitgerust met ruime luxe 

kamers, was al ‘ns eerder door de club aangedaan, tijdens een van 

de buitenland ritten. Ook voor een individuele reis naar ’t Zwarte 

Woud is deze pleisterplaats een absolute aanrader 

(www.roessle-bernau.de). 

Vrijdagmorgen was het op tijd verzamelen geblazen bij het 

Van der Valk hotel in Cuijk. Na een kop koffie of thee in het 

restaurant, reikte André het gezelschap buiten op de parkeerplaats 

de roadbooks en wat versnaperingen uit en gaf hij een korte 

toelichting op de route naar het Zwarte Woud. Vanwege de af te 

leggen afstand, was het onontkoombaar dat een deel van de route 

via de autosnelwegen voerde. Maar met name in de buurt van 

de bestemming werden hele stukken secundair gereden en kon 

onderweg volop worden genoten van de mooie stuurwegen en het 

schitterende landschap. Aan het einde van de middag druppelden 

de deelnemers binnen en werd er buiten op het terras een drankje 

geschonken. In de avond was er een prima 4-gangen diner waarna 

een zoals dat heet verdiende nachtrust werd genoten.

De volgende morgen weer op tijd uit de veren voor het ontbijt want 

de deelnemers werden geacht op tijd buiten klaar te staan voor 

de start van de geweldige route door het Zwarte Woud. Daaraan 

voorafgaand moest nog wel even een 911 SC met ochtendhumeur 

met vereende krachten aan de praat worden gebracht, iets wat 

uiteindelijk nog lukte ook. De tocht voerde door het prachtige 

omliggende gebied met onderweg voldoende gelegenheid voor 

een pauze en een versnapering. Na terugkomst in het hotel kon 

gebruik worden gemaakt van de vele faciliteiten in het hotel, 

waaronder een wellness, zwembad, sauna en een stoombad. Het 

afsluitend diner was opnieuw van grote klasse en erg gezellig.

Zondagmorgen na het ontbijt aanvaarden de deelnemende 

equipes op eigen gelegenheid of in kleine groepjes de thuisreis. 

Een handjevol deelnemers – waaronder wijzelf – namen een 

ruime boog langs het Porsche Museum in Zuffenhausen, voor de 

speciale tentoonstelling over 50 jaar Porsche 917. Maar daarover 

leest u elders in dit clubmagazine.

Een woord van dank tot slot aan André en Hanneke voor de 

perfecte organisatie en alle goede zorgen.

Marc Bezem

redacteur – webmaster

WE ZIJN ER ALS CLUB IN HET VERLEDEN WEL VAKER GEWEEST, 
MAAR DE LAATSTE KEER WAS AL WEER HEEL WAT JAREN GELEDEN. 
HOOG TIJD DUS OM WEER ‘NS NAAR ZUID DUITSLAND AF TE 
REIZEN EN WEL NAAR EEN VAN DE MOOISTE GEBIEDEN ALDAAR; 
HET ZWARTE WOUD. HET GEBIED IS NATUURLIJK BEKEND OM 
HET NATUURSCHOON, DE RUST EN DE RUIMTE MAAR OOK OM 
DE GEWELDIGE WEGEN WAAR JE JE PORSCHE EENS GOED KUNT 
UITLATEN. DAT WAS PRECIES WAT DE DEELNEMERS VAN 14 TOT EN 
MET 16 JUNI JL. VOORGESCHOTELD KREGEN.
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EEN FOTO IS 
VOLDOENDE

Om te begrijpen wat klassiekerliefde is. 
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem 
in oorspronkelijke staat te restaureren. 
Een schoonheid.

Zowel 
• reparatie 
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling
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PORSCHE MUSEUM
“ COLORS OF SPEED -  
50 YEARS OF THE 917”

1750 JAAR PORSCHE 917

DE PORSCHE 917-001
Porsche Motorsport ontwierp de 917 Group 4-sportwagen 

speciaal voor de iconische 24 uur van Le Mans en het 

Wereldkampioenschap. De Nummer Eins is in 1969 gebouwd 

als de eerste van in totaal 25 exemplaren die nodig waren 

voor homologatie. De 917-001 markeert het begin van een 

ongekende reeks successen, die het hoogtepunt van de 

speciale tentoonstelling markeren. Meer dan een jaar werkten 

museummonteurs, voormalige technici en ingenieurs uit 

Zuffenhausen en Weissach, het historisch archief van Porsche AG 

en partnerbedrijven samen om de 917-001 in zijn oorspronkelijke 

staat terug te brengen. In het museum staat hij er nu weer precies 

zo bij als bij zijn presentatie op 12 maart 1969 op de Autosalon van 

Genève.

WINNAARS
Verdere hoogtepunten van de speciale tentoonstelling in Stuttgart 

zijn de twee winnaars van de 24 uur van Le Mans in 1970 en 

1971. Hans Herrmann en Richard Attwood wonnen in 1970 in de 

917 KH met startnummer 23 de eerste van negentien algemene 

overwinningen voor Porsche op het Circuit de la Sarthe. Het 

volgende jaar lukte het ‘onze’ Gijs van Lennep en Helmut Marko 

om dit succes in Le Mans te prolongeren. Met een gemiddelde 

snelheid van 222,3 km/u en een afgelegde afstand van 5.335 

kilometer zetten ze twee records neer die liefst 39 jaar fier 

overeind bleven staan.

TECHNIEK
Naast zeven andere exemplaren van de 917 - waaronder de 917 PA 

Spyder, een testvoertuig met een 16-cilindermotor, een Langheck 

en een aantal turbo-versies - gaat de speciale tentoonstelling ook 

dieper op de technologie in. Talloze motoronderdelen zoals de 

krukas, nokkenassen en de turbo’s illustreren de briljante techniek 

van de twaalfcilinder van de nu 89-jarige Porsche techneut Hans 

Mezger. Aan de hand van een aantal glasvezelcomponenten uit de 

restauratiefase van de 917-001 is te zien hoe hoog het niveau van 

de carrosserie in 1969 al was. 

VAN ‘T CIRCUIT NAAR DE STRAAT
Porsche heeft de circuitervaringen die met de 917 zijn opgedaan 

in productieauto’s als de 930 Turbo gestopt. Na succesvol 

te zijn geweest in de 917/10 en 917/30, gebruikte Porsche 

de turbo-technologie in 1974 voor het eerst in een Porsche-

productiesportwagen. Een korte tijd later - voor het modeljaar 

1978 - profiteerde de 911 Turbo ook van een remsysteem dat in 

een zeer vergelijkbare vorm voor de 917 was ontwikkeld.

Op de terugreis van de Zwarte Woud trip - waarover elders in deze uitgave 
meer te lezen valt - werd door ‘n handjevol deelnemers het Porsche Museum in 
Zuffenhausen aangedaan, mede vanwege de speciale tentoonstelling “Colors of 
Speed - 50 Years of the 917”. Zoals de naam al zegt, staat deze tentoonstelling 
helemaal in het teken van de precies 50 jaar geleden door Porsche ontwikkelde 
en gepresenteerde Porsche 917, een van de belangrijkste racers uit de 
geschiedenis van Porsche Motorsport. In het museum zijn veertien bijzondere 
racers samengebracht, inclusief tien modellen van de 917, waaronder de allereerste 
helemaal in originele staat teruggebrachte “Nummer Eins”.

50
JAAR
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STUDIEMODELLEN
Dat de 917 nog tientallen jaren in de hoofden 

van Porsche ingenieurs en ontwerpers heeft 

rondgespookt, is ook te zien aan twee andere 

modellen die tijdens ‘50 years Porsche 917 - Colors 

of Speed’ zijn te zien. Zoals een studiemodel 

uit 1970 in de schaal 1:4 die bij de ontwikkeling 

van de 917/20 ‘Sau’ ontstond. Dit model werd 

door het team van de toenmalige designchef 

Anatole Lapine verder ontwikkeld als racer voor 

de toekomst. Meer dan veertig jaar later grijpen 

ontwerpers opnieuw terug naar het thema 917, dit 

keer in de vorm van een ontwerpstudie genaamd 

‘917 Living Legend’. Het model in de schaal 1:1 

is tijdens de tentoonstelling voor het eerst voor 

het publiek te zien. Hij is in 2013 als eerbetoon 

aan de legendarische 917 in slechts zes maanden 

tijd gebouwd door een klein team van Porsche-

specialisten. Daarmee vierden ze de terugkeer van 

het merk in de LMP1 klasse.

Terugkijkend kan uw redacteur - webmaster alleen 

maar concluderen dat het ‘t omrijden dubbel 

en dwars waard was, gelijk Michelin dat in haar 

gidsen in ‘t geval van een uitmuntend tweesterren 

restaurant ook adviseert. De tentoonstelling over 

de Porsche 917 duurde tot en met 15 september 

2019 en heeft naar verluidt vele duizenden extra 

bezoekers naar het museum getrokken. 

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

Bronvermelding: delen van de tekst zijn overgenomen 

van Porsche Nederland (nieuws.porsche.nl)

50 JAAR PORSCHE 917 50 JAAR PORSCHE 917
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A l ruim op tijd reisden Mariëlle en ik op zaterdag 

af naar het door de evenementencommissie 

gereserveerde hotelletje; we wilden vooraf nog een 

beetje rondwandelen in de regio aldaar. 

Zo gezegd, zo gedaan, kwamen we na een leuke 

wandeling door de agrarische omgeving terug bij 

het hotel, waar ondertussen ook al wat clubleden 

waren aangekomen. Met vereende krachten hebben 

we vervolgens mijn bagageklep weten te openen (Jan 

van Laar bedankt, maar ook de rest bedankt voor hun 

pogingen) zodat we niet met bergschoenen aan de 

BBQ hoefden te verschijnen.

 

Bed en ontbijt waren prima, en ruim op tijd 

vertrokken we met een stoet van 14, onder een steeds 

warmer wordend zonnetje, richting Schloss Dyck. 

 

Aan de foto’s kun je zien, wat een geweldig leuk 

evenement dit is. Een heerlijk relaxte sfeer rondom 

kasteel en landgoed. Menig trotse eigenaar loopt in 

aangepaste kledij rond. Leuk om ook de eerste versies 

caravans en vouwwagens te zien, sommigen al van 

voor de oorlog. Ook de catering was geheel in stijl, 

met de mooiste foodtrucks, en eten en drinken voor 

elk wat wils. Een aanrader voor volgend jaar!

 

Tot een volgende meeting!

Mariëlle en Ronald Bosma

CLASSIC DAYS 
SCHLOSS DYCK 2019

VAN HET BEZOEK AAN DE CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK OP 3 EN 4 
AUGUSTUS JL. ZONDEN NIET MINDER DAN ZES VAN DE IN TOTAAL 
VIJFTIEN DEELNEMERS EEN SERIE FOTO’S IN EN ONTVING DE 
REDACTIE VAN MAAR LIEFST DRIE DEELNEMERS EEN UITGEBREID 
VERSLAG VAN HUN BELEVENISSEN OP DIT SCHITTERENDE 
EVENEMENT. ZOVEEL ENTHOUSIASME VERDIENT EN KRIJGT 
NATUURLIJK ALLE RUIMTE IN UW CLUBMAGAZINE. WAARVAN AKTE.

D it weekend is weer het jaarlijkse klassieke auto en motor 

weekend bij Schloss Dyck. 14 Auto’s van onze club hebben 

zich aangemeld voor het gezamenlijke bezoek aan dit prachtige 

evenement. De afspraak was dat we elkaar eind van de middag 

zouden treffen bij het gereserveerde hotel op een klein half uurtje 

van Schloss Dyck. 

Het vinden van het hotel was nog wel even een uitdaging want 

onze TomTom had voor de laatste kilometer een weggetje bedacht 

waar toch echt een verboden in te rijden bord stond. En hij 

bleef volharden dat deze weg in elke omleiding bereden moest 

worden...... Dus alle adviezen de wind in geslagen en op soort van 

richtingsgevoel verder gegaan. Na een paar km omrijden bleek 

gelukkig menselijke logica nog steeds beter te werken dan moderne 

elektronica en kwam het hotel in zicht. Het zet een mens dan toch 

weer te denken over de moderne ontwikkelingen t.a.v. zelfrijdende 

auto’s waarin de elektronica alles denkt te weten.

 

Toen we aan kwamen rijden bij het hotel kwam de eigenaar al naar 

buiten om ons een parkeerplaats te wijzen, die niet vanaf de weg 

zichtbaar was. Daar stonden de auto’s veiliger. Vanuit onze kamer 

hadden we zicht op een andere parkeerplaats, waar we een paar 

911’s zagen staan en Nederlandse stemmen hoorden. Dus goed 

plan om daar eens te gaan kijken en wat handen te schudden. Daar 

aangekomen stonden  er een stuk of 5 auto’s, maar iedereen stond 

rond een van de auto’s waar ook de gereedschapstas al in volle glorie 

open stond. Probleem? Ja, nogal. De voorklep wilde niet open en laat 

daar nu net alle bagage in zitten natuurlijk. En niet een gebroken 

kabel maar nadat de sluiting open getrokken was bleef iets ergens 

achter hangen waardoor hij niet verder open ging. Om een lang 

verhaal kort te maken, uiteindelijk met een hoop gerommel, duwen, 

trekken, schudden, gaf de voorklep zich gewonnen. Tassen er uit, 

voor de uitdaging nog een keer dicht gedrukt en weer open proberen 

te krijgen.......... Helaas, geen twee keer mazzel. Dus op de terugweg 

alles maar op de achterbank en thuis in alle rust eens kijken wat het 

probleem is. En hopen op geen lekke band onderweg.



In de gezellige tuin van het hotel was een lange tafel 

voor ons gereserveerd, dus  de gesprekken kwamen 

al snel los, Laat de drankjes na zo’n paar uur sturen 

maar door komen. De specialiteit van dit restaurant is 

de BBQ, Er stond een geweldig buffet en een heerlijke 

BBQ voor ons klaar. Het is weer een hele gezellige 

avond geworden.

 

Een equipe had een paar uur vertraging want 

helaas protesteerde de 911 bij vertrek uit NL en 

moest achterblijven. Maar niet getreurd, een andere 

klassieker stond nog in de garage, dus zijn we met 13 

Porsches en 1 Mercedes. Een hele mooie Mercedes. 

Toen ze tegen half negen in het hotel aankwamen 

draaide de BBQ op volle toeren dus ze konden gelijk 

aanvallen. 

 

Vanaf 8 uur zondagochtend stond een heerlijk ontbijt 

buffet klaar. We zijn in groepjes richting Schloss 

Dyck gereden, waar we gereserveerde parkeerplaats 

hadden op het terrein van het kasteel.  Bij de ingang 

kregen we een karton mee, om onder de motor te 

leggen tegen evt. oliedruppeltjes, want we moeten het 

landgoed wel weer netjes achterlaten natuurlijk. Onze 

club stond op netjes op een rij geparkeerd en dat blijft 

met al die sprankelende kleuren toch altijd een mooi 

gezicht. Wat zijn moderne auto’s dan saai, grijs, 

zwart, donkerblauw... Na het parkeren lekker rond 

struinen over het terrein en dan valt toch steeds weer 

op hoe ongelofelijk veel klassiekers er tegenwoordig 

zijn.

Toen wij zelf bijna 30 jaar geleden onze eerste oude 

911 hadden en daar maanden de nagels op braken 

om het weer rijdend te maken kreeg je toch vaak 

het commentaar “waarom koop je niet gewoon een 

nieuwe VW Golf voor al het geld wat je hier nu in 

steekt”. Maar ja, dat was 30 jaar geleden, toen was 

geluk nog heel gewoon en kocht je een oude 911 

opknapper voor onder de 10.000 ouderwetse NL 

Guldens. Ik weet het nog goed, mijn eerste 911, 4.500 

gulden. Een 1969 Targa, ik heb de handgeschreven 

rekening (bonnetje) nog steeds bewaard.

 

Gelukkig hebben we stralend weer. Ieder op zich of 

in kleine groepjes gingen we op ontdekkingsreis. Er 

waren behalve ontelbare mooie, aparte, oude, oudere 

en hele oude auto’s ook genoeg kraampjes met 

snuisterijen en eet tentjes te vinden. Hier konden we 

de dag wel vol maken. De organisatie had gevraagd 

om in Vintage kleding te komen, wat velen gedaan 

hebben. Ook in de kraampjes kon je eventueel nog 

een outfit uit vervlogen jaren kopen. Erg leuk.

 

Op het circuit werden korte demo races (sprints) 

gehouden, inhalen lukt niet en bij scherpe bochten, 

even gas terug nemen, maar het blijft prachtig om dit 

allemaal zien. Absoluut hoogtepunt voor ons Porsche 

liefhebbers natuurlijk de sprints met de legendarische 

Porsche 917. Wat een geluid, kippenvel momentje.

 

In het kasteel staan de echte unieke auto’s en de 

prijswinnaars. Een indrukwekkende verzameling 

van auto legendes van alle decennia. Kan niet anders 

zeggen dan een grandioze dag was het. Wat een 

geweldig evenement. Dennis en Patrick, bedankt dat 

jullie dit voor ons hebben georganiseerd.

 

Jan en Hermie van Laar

 

 

H et uitje naar Schloss Dyck was zeer geslaagd,  

maar voor ons met een wat trage start! We 

hadden 2 weken ervoor groot onderhoud aan onze 

Targa Sc gedaan. Kleppen gesteld, verwarming 

gerepareerd etc.  Dus “voor het gemak”, de motor en 

bak even eruit gehaald… 

Na het kleppen stellen, bleek tot mijn grote 

ontsteltenis, een uitlaatklep vast te zitten (hij 

bleef hangen). De motor kon met de hand maar 

ongeveer 30 graden gedraaid worden. Zoiets nog 

nooit meegemaakt.  Ook na bellen naar de div  

experts, alleen maar ongeloof.... nog nooit zoiets 

meegemaakt. We waren net 3 weken terug van een 

rond-trip door Spanje en portugal, 8000km,  en de 

motor had prima gelopen al die tijd. 

We zijn begonnen de koppen eraf te halen en 

de boel te demonteren. Nu bleek,  dat de andere 

uitlaatkleppen ook stroef bewogen. Nu dus met 

de gedeeltelijk gedemonteerde motor naar een 

Porsche expert in de buurt.  Deze had dit ook nooit 

meegemaakt,  maar de koppen dus beiden los 

gehaald, en naar een revisie bedrijf gebracht. Daar 

bleek, dat alle klepgeleiders te krap geruimd waren. 

(koprevisie 5 jaar geleden voor de aankoop in de USA. 

. . . ) Dus dit verholpen, 6 nieuwe uitlaatkleppen 

gemonteerd, nieuwe zuigerveren, en de boel weer 
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TE KOOP AANGEBODEN

PORSCHE 911   2.7 Targa 1976
Deze Porsche verkeert in een uitmuntende 
originele staat: niet steriel gerestaureerd, maar 
een auto met een beetje patina die er in alle 
opzichten uitziet alsof hij niet meer dan 4 jaar 
oud is. Een authentieke klassieke 911 zoals 
je niet zo vaak tegenkomt maar wel in de best 
denkbare verschijningsvorm, zeker in deze 
favoriete kleur. Mede om deze reden figureert 
de auto dit najaar in een grote Nederlandse 
speelfilm.

Chassisnummer 91173110501 (geleverd in 
Duitsland)
Motornummer 6371046 (matching)
Kleurcode 936 (Silver Metallic, origineel)

Opties die de auto vanaf 1976 meekreeg, 
zijn onder meer het lederen interieur, 
vijfbak, stabilisatorstangen, chrome-delen in 
matzwart uitgevoerd, een lederen stuurwiel en 
zonwerende ruiten. Aangezien deze Porsche 
een MY 1977 is, is de carrosserie volledig 
verzinkt. De auto staat op zeer gave originele 
Fuchsvelgen met spoorverbreders, waardoor 
hij een wat robuuster uitstraling heeft, zeker 
met de wat bredere achterschermen (911 SC-
type, die ook op dit type al af-fabriek werden 
geplaatst, ze lijken er ook niet later op gezet 
te zijn). De banden zijn de correcte Pirelli’s P7 
(vóór 205/55 R16 en achter 215/55 R16).
De afgelopen jaren zijn alle onvolkomenheden 

hersteld of verbeterd. Te denken valt aan 
behandeling van de bodem en wielkasten, 
renovatie van de dorpels, keienvanger en 
koelpijpen, upgrade van de stabilisatorstangen, 
vervanging van de kachelventilator, 
verzwaarde remtangen en -cilinders, 
nieuwe remleidingen, handremkabels, 
schakeloverbrenging, koplampglazen, vrijwel 
alle rubbers, tapijtdelen en nog veel meer. 

Van de motorrevisie (kort vóór 2013) is 
geen documentatie aanwezig. Door diverse 
Porsche-specialisten is vastgesteld dat de 
motor (165 pk) bijzonder goed loopt, geen olie 
verbruikt en in geen enkel opzicht aandacht 
behoeft. Vanzelfsprekend is de gehele 
auto, inclusief de motor de afgelopen jaren 
onderhouden door specialisten. In de praktijk 
rijdt de auto ook zeer goed: de motor is 
krachtig, pakt goed op. Ook besturing, remmen 
en schakelen werken zoals dat hoort bij een 
goede 911 uit deze periode. 

Een fantastische auto om te zien én om in te 
rijden dus. De auto is te bekijken in Driehuis 
(Noord-Holland). 

Meer informatie: Bel 06 25767509 of stuur een 
email naar visser-gortworst@hetnet.nl.

Vraagprijs € 49.911,-

TE
KOOP

24

laten monteren. Vrijdag de motor opgehaald, en weer in de wagen 

gezet. Zaterdag ochtend voor vertrek alle elektra aangesloten en 

om 3 uur onderweg .

Toen sloeg wéér het noodlot toe ........ op de A 50 vernamen we 

, bij 125 km/uur een rookwolk achter de wagen. Dus na korte 

inspectie , veel olie over de uitlaat, en maar weer op huis aan,  en 

daar snel alle spullen in een andere oldtimer (pagode) gepakt, en 

wéér op weg.  Later bleek,  dat de slang van de carter ontluchting 

voor op de motor (achter het injectie-gebeuren los geschoten 

was....... erg moeilijk bij te komen, maar dat is een week later ook 

weer gelukt, wagen loopt nu weer prima...

Zonder verdere problemen kwamen we dus 2 uur te laat bij het 

hotel aan, waar we hartelijk werden ontvangen, en er nog een flink 

portie eten voor ons bewaard was, een prima zaak.

Zo waren wij op de Porsche-parking bij Schloss Dyck, met de 

Mercedes Pagode, een wat vreemde eend  in de bijt,  maar we 

hebben ondanks dit alles een heel gezellig en mooi weekend 

gehad.

Met dank aan de organisatie. 

Elly en Gerrit Baljet

Foto credits: Ernst van der Weerd, Willem ter Schure, Joost van 

beek, Erwin van Limpt, Mariëlle en Ronald Bosma, Jan en Hermie 

van Laar en Elly en Gerrit Baljet.
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OLDTIMER GRAND 
PRIX EN CLASSIC 
ROUND TABLE 2019

BEGIN AUGUSTUS WAS HET WEER 
TIJD VOOR DE CLASSIC ROUND 
TABLE. DIT EVENEMENT, WAT 
SAMENVALT MET DE OLDTIMER 
GRAND PRIX OP DE NÜRBURGRING, 
WORDT ELK JAAR DOOR PORSCHE 
COMMUNITY MANAGEMENT 
GEORGANISEERD EN IS BEDOELD 
OM EUROPESE PORSCHE CLASSIC 
CLUBS SAMEN TE BRENGEN OM 
ACTUELE ZAKEN TE BESPREKEN, 
NIEUWE INITIATIEVEN EN 
EVENEMENTEN TE DELEN EN OM 
ONS ALS CLASSIC CLUBS VAN 
INFORMATIE TE VOORZIEN.

gaat het meestal ook nog over de Porsche club 

communicatie platforms zoals ons community 

management systeem en Porsche club News. 

Dit keer ging het naast de gebruikelijke discussies 

over wie welk evenement organiseert, de kosten 

daarvan en wat er beter kan, ook over de nieuwe 

insteek op de ‘Geburtsurkunde’. Voorheen kon je 

bij een Porsche centrum voor een bedrag onder de 

100 euro een geboorte certificaat krijgen. Op basis 

van de VIN van je Porsche kreeg je de nummers van 

motor en versnellingsbak, de kleur van het exterieur/

interieur en de opties, zoals geleverd af fabriek. 

Het bleek dat dit potentieel fraude in de hand kan 

werken, je kunt je auto ‘matching numbers’ geven 

met deze informatie. Porsche heeft hierom besloten 

het product te veranderen. Je kunt nu een afspraak 

maken bij een Porsche Classic Centre, waarbij ze de 

auto controleren op originaliteit en de algehele staat. 

Hierbij noteren ze de nummers van de onderdelen 

en mits hetzelfde als wat er in Zuffenhausen 

bekend is, komt die informatie op je rapport en 

geboortecertificaat. Kloppen deze nummers niet, 

krijg je alleen te horen dat deze niet gelijk zijn aan 

de originele exemplaren. Dit alles komt in een mooi 

rapport met foto’s, uitgebreide informatie over de 

auto en andere relevante informatie. De kosten 

gaan dan wel omhoog naar ongeveer € 450,- tot € 

500,-. Wellicht kan er wat korting worden gegeven 

als de Porsche bij het betreffende Classic Centre in 

onderhoud is. Best wat geld voor een rapport wat 

voor de meeste van ons een bevestiging zal zijn 

van wat we al weten. De vraag is dan ook of deze 

verandering succesvol zal zijn. 

Volgend jaar zijn we er weer bij en zullen jullie op de 

hoogte houden van hetgeen er besproken wordt.

Hessel Roukema

W ij krijgen als club elk jaar een uitnodiging 

om deel te nemen en dat doen we dan ook. 

Normaliter zijn de onderwerpen welke op de agenda 

komen wat voorspelbaar, evenals de reacties van 

de diverse clubs. Je kunt tijdens deze meeting ook 

mooi het verschil zien wat de beleving van het 

merk Porsche is bij de verschillende clubs. Over het 

algemeen zien de 356 en algemene classic clubs 

Porsche als een premium merk en acteren daar 

ook naar. Er worden internationale evenementen 

georganiseerd waarvan de prijs tussen de € 1.500,- en 

€ 2.000,- ligt. Luxe hotels, sterrenwaardige diners, 

dat vinden de leden van deze clubs belangrijk.

Daartegen over zie je dat de 914 en trans-axle 

clubs een ander doel nastreven, waarbij eenzelfde 

internationale meeting niet meer dan € 400,- á € 

500,- mag kosten. Wij zitten er als club een beetje 

tussenin, al neigen wij toch meer naar de ‘914’ kant. 

Naast de discussies over internationale meetings, 
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G elijk voorgaande jaren pakte Porsche ook deze 8e editie 

groots uit met een speciaal voor deze gelegenheid vanuit 

het Porsche Museum ingevlogen Porsche 718 F2 uit de jaren 

’60, een net zo  zeldzame en bijzondere Porsche 935/77 uit de 

jaren ’70 en een 911 GT3 RSR (996) die in het Classic Dorp werd 

geflankeerd door de 911 RSR (991), die bij de 24 Uur van Le Mans 

van 2018 ter ere van 70 Jaar Porsche in de historische Rothmans 

kleurstelling aan de start kwam. De auto’s kregen op alle drie de 

racedagen een eigen tijdslot om een aantal demonstratieronden 

te rijden, met aan het stuur onder andere de bekende Porsche 

ontwerper Harm Lagaay en andere coryfeeën. 

In het Porsche Classic Dorp was de ontvangst als vanouds 

uiterst gastvrij, er werd goede koffie geschonken en een 

prima lunch geserveerd. Voor de kinderen was opnieuw de 

kids corner ingericht waar van alles te doen en te maken 

viel. In de ochtend werden de motoren van de Museum 

auto’s stuk voor stuk warm gedraaid en gecontroleerd 

op onregelmatigheden. Hiervoor was een heel team 

specialisten en monteurs vanuit Duitsland overgevlogen. 

Het kabaal was letterlijk oorverdovend en de indringende 

lucht van olie, benzine en uitlaatgassen bleef nog lang in 

het dorp hangen. Prachtig!

HISTORIC GRAND PRIX 2019
VAN 6 TOT 8 SEPTEMBER JL. VOND OP CIRCUIT ZANDVOORT 
DE HISTORIC GRAND PRIX 2019 PLAATS, EEN LANG WEEKEINDE 
GENIETEN VAN LEGENDARISCHE BOLIDES UIT ONDER ANDERE DE 
FORMULE 1 EN 3 EN DE LANGEAFSTANDSRACERIJ.

Ook in het rennerskwartier en langs de baan viel van alles te 

zien en te beleven, terwijl op het circuit de ene na de andere 

raceklasse aan de start verscheen en oorverdovend rond 

blèrden. De geluidsbelasting is van dien aard dat je eigenlijk 

de hele dag genoodzaakt bent oordoppen te dragen, om geen 

gehoorbeschadiging op te lopen. Onder meer in het Porsche 

Classic Dorp werden deze gratis uitgedeeld.

Na een enerverende en gezellige dag op het circuit, werd in 

de namiddag de thuisreis aanvaardt wat inhield dat je op de 

boulevard, op de N200 door de duinen én in de Haarlemse 

Binnenstad kon aansluiten achter een behoorlijke file. Ik ben 

erg benieuwd hoe de verkeersafhandeling volgend jaar mei 

voor en na de Formule 1 gaat plaatsvinden, als er tussen de 15 

en 20 keer zoveel bezoekers naar het circuitpark komen. En 

ook hoe men dat hele F1 circus op en rondom het circuit gaat 

huisvesten en waar men al die bezoekers laat. Prins Bernard 

en Menno de Jong en hun team gaan hier nog een enorme 

kluif aan hebben, zoveel is mij na dit weekend opnieuw 

duidelijk. De toekomst zal het leren.

Marc Bezem, Redacteur - webmaster 
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PORSCHE 911S
Het initiatief voor de bouw van een RVS Porsche 

komt van de Informationsstelle Edelstahl Rostfrei  

in Dusseldorf. Deze nog steeds bestaande 

Informationsstelle, is een organisatie die door de 

gezamenlijke Duitse RVS industrie is op opgericht 

met het doel de toepassing van RVS te promoten 

en zoveel mogelijk informatie te geven over de 

eigenschappen, toepassing en verwerking van 

dit materiaal. Halverwege de jaren zestig van de 

vorige eeuw wil de RVS-industrie in Duitsland het 

gebruik van RVS bij de automobielindustrie meer 

gaan promoten. Mogelijk mede geïnspireerd door 

de aandacht die de RVS Ford auto’s in Amerika 

genereerden, werd besloten een Porsche met een 

RVS carrosserie te gaan bouwen voor promotie 

doeleinden. Volgens het boek “Porsche 911, Forever 

Young” van Tobias Aichele worden in totaal drie RVS 

Porsches gemaakt (1). De Porsche met het kenteken 

D-ER-526 wordt op 24 augustus 1967 in Düsseldorf 

geregistreerd op naam van de Informationsstelle 

Edelstahl Rostfrei. Een auto met het kenteken  IS-

ER-1 staat in september bij de IAA in Frankfurt op de 

stand van de Informationsstelle Edelstahl Rostfrei. 

Dit is zeer waarschijnlijk dezelfde auto. 

Een Duits kenteken dat met 

IS begint komt in Duitsland 

niet voor en IS zal staan 

voor Informationstelle. 

Hoewel volgens Aichele 

een drietal auto’s 

gebouwd zijn , is er maar 

een auto bekend; die met 

het kenteken D-ER-

526. Van de andere twee is geen spoor te 

vinden. Ik ga er dan ook vanuit dat er maar één RVS 

daadwerkelijk gebouwd is.

DE PORSCHE
DIE NIET ROEST

RVS FORD
De Porsche in het Deutschen Museum is in ieder geval niet de 

eerste auto met een roestvrijstalen carrosserie. Al in 1936 bouwt 

Allegheny Ludlum Steel, een producent van speciale metalen 

waaronder rvs, voor promotiedoeleinden zes Ford  Model 48 Tudor 

auto’s met een geheel RVS carrosserie. Hiervan bestaan er nu nog 

een viertal. Het schijnt dat de persmallen na de verwerking van het 

RVS materiaal versleten waren. 

In 1960 worden voor Allegheny bij de Budd Company een tweetal 

Ford Thunderbird met een RVS carrosserie en uitlaat gebouwd. 

Hierbij worden de normale persmallen en dezelfde materiaaldikten 

gebruikt. Na meer dan 50 jaar zitten de originele rvs uitlaten er 

nog onder. De Thunderbirds worden in 1967 opgevolgd door een 

drietal Lincoln Continental Convertible. Een paar van deze Lincolns 

worden nu nog door Allegheny bij speciale gelegenheden gebruikt.

IN HET DEUTSCHEN MUSEUM IN MÜNCHEN STAAT DE ENIGE 
PORSCHE 911S MET EEN GEHEEL ROEST VRIJ STALEN (RVS) 
CARROSSERIE. IEDEREEN DIE ZICH BEZIG GEHOUDEN HEEFT MET 
DE RESTAURATIE VAN ZIJN OUDE PORSCHE DROOMT VAN EEN 
CARROSSERIE DIE NIET ROEST; NOOIT GEEN ROTTE DORPELS EN 
SPATBORDEN MEER. DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DEZE AUTO 
IS WAT MISTIG; IS DIT DE ENIGE ROESTVRIJ STALEN PORSCHE EN 
WAAR IS (ZIJN) DEZE GEMAAKT? ZOWEL BIJ PORSCHE ALS IN DE 
ARCHIEVEN VAN DE INFORMATIONSSTELLE EDELSTAHL ROSTFREI  
IN DÜSSELDORF KAN WEINIG INFORMATIE GEVONDEN WORDEN.

RVS Ford Model 48 

RVS Ford Thunderbird
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De carrosserie wordt bij de carrosseriefabriek 

Reutter in Zuffenhausen gebouwd. Deze fabriek van 

Reutter is in 1963 door Porsche overgenomen. De 

auto’s worden gebouwd op basis van een 911S. De 

carrosserie wordt gebouwd van koudgewalste RVS 

plaat (Remanit 4301, een CrNi18-9 plaatmateriaal 

met 18 % Chroom en 9 % nikkel)). De verschillende 

onderdelen, die deels machinaal gevormd  en deels 

met de hand worden gemaakt, worden aan elkaar 

gelast. Werner Zahs (1) uit Stamheim is betrokken 

bij de bouw van de Porsches en last bij Reutter de 

RVS Porsches in elkaar. De bouw van de carrosserie 

is niet gemakkelijk. Zahs vertelt bijvoorbeeld dat het 

dak uit twee helften bestaat die met een dunne  RVS 

strook aan elkaar zijn gelast (1). De auto weegt 1030 

kg; 50 kg lichter dan een 911S in die tijd. De auto met 

het kenteken D-ER-526 wordt 7 jaar lang door Heinz 

Todtmann, de directeur van de Informationsstelle, 

gebruikt als dienstauto. In die tijd wordt de auto niet 

gepoetst of geconserveerd maar alleen gewassen 

met water met een afwasmiddel. De auto wordt 

met 154.000 km op de teller en met een carrosserie 

die nog geheel roestvrij is in oktober 1974 naar het 

Deutschen Museum in München gebracht waar de 

auto tot de dag van vandaag onderdeel uitmaakt van 

de collectie van het “Verkehrszentrum”.

BMW 

In 1969 worden in opdracht van BMW,in 

samenwerking met de Deutsche Edelstahlwerke (nu 

Thyssen), bij Karmann in Osnabrück een drietal RVS 

BMW’s 2800 CS gebouwd uit het zelfde materiaal 

dat ook voor de Porsche wordt gebruikt. Bij deze 

auto’s is de gehele carrosserie inclusief bodemgroep, 

deuren, sierstrips, bumpers , scharnieren en 

uitlaat van RVS gemaakt. De auto’s worden door 

BMW uitgebreid getest. Een exemplaar wordt na 

125.000 test kilometers aan het Deutschen Museum 

geschonken. Een van de auto’s wordt bij een ongeval 

onherstelbaar beschadigd en de derde wordt door 

Thyssen verkocht en is nu in privé bezit.

DELORIAN
Pas in 1981 ontstaat de eerste en tot nu toe de laatste in serie 

gebouwde auto met een RVS carrosserie; de Delorian DMC-12 

van deLorean Motor Company (DMC). De fabriek is gevestigd 

in het plaatsje Dunmurry in Noord-Ierland. Het bedrijf gaat in 

1982 failliet. In totaal zijn er 8.583 exemplaren gebouwd. De 

DMC-12, ontworpen door Giorgetto Giugiaro van Ital Design en 

verder ontwikkeld door Colin Chapman van Lotus, is voorzien van 

vleugeldeuren en heeft een 2,8 liter voor de achteras gemonteerde 

motor.

DE TOEKOMST VAN RVS 

De toepassing van RVS carrosserieën voor serieproductie heeft 

zich niet doorgezet. Een redenen hiervoor is dat de prijs van RVS 

plaatwerk beduidend hoger is dan voor standaard plaatwerk. 

Daarnaast is het RVS materiaal moeilijker te bewerken en te 

lassen. Bovendien is het moeilijker een laklaag aan te brengen en 

is een ongelakte carrosserie gevoelig voor krassen. Intussen is 

de roestgevoeligheid van “gewone” carrosserieën sterk verbeterd 

door de toepassing van verzinkte plaat, betere lakken en antiroest 

behandelingen. De toepassing van RVS materialen is tegenwoordig 

vooral voor sierdelen en sterk roestgevoelige onderdelen zoals 

uitlaatsystemen. Porsche is begin jaren ‘70 al overgegaan op de 

toepassing van verzinkte plaatdelen en vanaf 1976 van geheel 

verzinkte carrosserieën en beperkte de toepassing van RVS tot 

onder meer sierdelen, spiegels en niet te vergeten de beroemde RVS 

Targa beugel. 

Hakse Straatsma
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De oud-topman van de Duitse autobouwer Volkswagen 
AG Ferdinand Piëch (82) is niet meer. Ferdinand 
Piëch overleed op zondag 25 augustus 2019 in een 
ziekenhuis, nadat hij tijdens een diner in een restaurant 
in het Beierse Rosenheim onwel was geworden. 
Ferdinand Piëch staat vooral bekend als de man die 
Volkswagen van de ondergang redde en het bedrijf 
van een relatief kleine marktspeler omturnde naar 

een wereldmerk. Hij was geliefd om zijn inzichten 
en gevreesd om zijn leiderschapsstijl. Voor zijn tijd 
bij Volkswagen was Piëch ingenieur voor onder 
andere Porsche en Audi. Bij Porsche was hij mede 
verantwoordelijk voor het enorme succes van de 917 
en bij Audi stond hij aan de wieg van de Ur-quattro 
waarmee vele rally successen werden behaald.

PROF. ING. FERDINAND KARL PIËCHPROF. ING. FERDINAND KARL PIËCH

IN MEMORIAM 
PROF.ING. FERDINAND 
KARL PIËCH – 1937-2019

ACHTERGROND
Piëch werd geboren in 1937 in Oostenrijk als kleinzoon van 

Ferdinand Porsche, de grondlegger van het Volkswagen concern. 

Ferdinand Piëch was de derde nakomeling van de Weense 

advocaat Anton Piëch en Louise Porsche, de zus van Ferry 

Porsche. Ferry Porsche was degene die in 1948 Porsche als 

onafhankelijk sportwagenfabrikant oprichtte. Piëch studeerde 

werktuigbouwkunde aan de Eidgenössische Technische Hochschule 

Zürich en studeerde af met een scriptie over de ontwikkeling van 

een Formule 1-motor waarna hij een carrière begon in de auto-

industrie. 

CARRIÈRE BIJ PORSCHE
In 1963 kwam hij in dienst van het bedrijf van zijn oom Ferry. Als 

zeer deskundig werktuigbouwkundig technicus en dankzij zijn 

gedreven persoonlijkheid stootte hij in korte tijd door naar de 

subtop van het bedrijf, samen met zijn meer artistieke neef Butzi 

Porsche, de ontwerper van de Porsche 911 en latere oprichter van 

Porsche Design. Belangrijk feit van Piëch in zijn tijd bij Porsche 

was de ontwikkeling van de iconische Porsche 917 in 1968 en 

1969. Die ontwikkeling snoepte bijna het complete racebudget 

op, tot grote ergernis van de familie Porsche. Maar de auto werd 

een eclatant succes en vestigde Piëchs naam als technologisch 

visionair. Dat leidde evenwel niet tot de zo door hem geambieerde 

topfunctie bij Porsche. Vanwege botsende karakters werden zowel 

hij als generatiegenoot Butzi Porsche begin jaren ’70 door Ferry 

Porsche uit de onderneming gezet en werd Dr. Ernst Fuhrmann als 

bestuursvoorzitter aangesteld.

AUDI
In 1972 kwam Piëch zodoende terecht bij de toen nog relatief 

onbeduidende VW-dochter Audi (officieel: Audi NSU Auto Union 

AG) in Ingolstadt. Hier werd hij hoofd van de afdeling speciale 

projecten en was hij vanaf 1975 als lid van de raad van bestuur 

verantwoordelijk voor techniek. Piëch wilde het merk 

omvormen tot de technologische motor van het 

Volkswagenconcern. Op initiatief van Piëch ontstond 

bij Audi de eerste personenauto met vijfcilinder-

dieselmotor en ook droeg hij in belangrijke 

mate bij aan het succes van de permanente 

vierwielaandrijving, in feite een vondst van technicus 

Jörg Bensinger waarmee grote rallysuccessen 

werden behaald en later vierwielaandrijving bij in 

serie gebouwde personenauto’s een grote opmars 

beleefde. Saillant detail was dat de ontwikkeling in 

eerste instantie in het diepste geheim plaats vond, 

omdat de vierwielaandrijving als een frivoliteit gold 

die door de VW-bazen in Wolfsburg vermoedelijk 

niet gewaardeerd zou worden. Om die reden 

ontwikkelden Piëch en zijn team de auto zonder 

daarvan de directie in kennis te stellen. Pas bij 

de demonstratie van het voertuig aan de VW-top 

ontdekten zij dat Piëch de technologie had toegepast. 

Hij liet zijn Audi 80 over een met sneeuw bedekte 

piste in het Oostenrijkse Turrach razen – tot stomme 

verbazing van de top. Audi gaf de technologie de 

naam Quattro. Het werd een succes  en zorgde er 

in belangrijke mate voor dat Audi zijn naam als 

technologisch vooraanstaand automerk vestigde. 

Interessant te vermelden is dat in de officiële 

publicaties van Audi Piëch meer en meer als de 

geestelijk vader van de Quattro naar voren werd 

geschoven, terwijl de naam Bensinger steeds meer 

naar de achtergrond verdween. In 1988 werd Piëch 

bestuursvoorzitter van Audi, een functie die hij ruim 

vier jaar lang bekleedde. Onder zijn leiding groeide 

Audi uit tot een innovatief merk voor de hogere 

prijsklassen. 
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VOLKSWAGEN
In 1993 werd hij bestuursvoorzitter van het overkoepelende 

Volkswagenconcern. Op dat moment ging het slecht met VW, 

maar Piëch bracht daar verandering in. Onder leiding van de zeer 

ambitieuze Piëch werden Seat en Škoda in het concern geïntegreerd 

en de kleine Lupo succesvol in de markt gezet. Piëch richtte zich 

ook op het hoogste marktsegment en kocht voor Volkswagen 

de merken Lamborghini, Bentley en Bugatti. Van dit laatste 

merk kwam onder Piëch de Veyron tot stand, ’s werelds eerste 

productieauto met een vermogen van niet minder dan duizend 

pk en een topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur. Maar 

aan de andere kant van het spectrum ook de Volkswagen XL 1, 

een auto die 1 liter brandstof op honderd kilometer verbruikte. 

Een van de weinige mislukkingen van Piëch was de twaalf cilinder 

Volkswagen Phaeton, waarmee hij de hegemonie van de Mercedes 

S-klasse en BMW 7-serie probeerde te doorbreken. De auto kreeg 

zijn eigen fabriek in Dresden, waar medewerkers in witte overals de 

voertuigen assembleerden. De Phaeton was technologisch volmaakt 

maar werd geen commercieel succes omdat topmanagers niet 

bereid waren zoveel geld te betalen voor een directiewagen met een 

VW-logo in de grille. Dat deed overigens niets af aan de absolute 

topkwaliteit van deze ondergewaardeerde auto’s.

LEIDERSCHAP
Ferdinand Piëch kon carrières breken met een achteloos gebaar. 

Wanneer een ondergeschikte tijdens een buitenlandse dienstreis 

een presentatie hield die de hoogste baas niet kon bekoren, kon het 

gebeuren dat de leidinggevende bij terugkeer in zijn hotelkamer een 

ticket richting Wolfsburg aantrof. Boodschap: uw carrière bij VW is 

voorbij.

De toorn van de topman was makkelijk gewekt: toen tijdens een 

rally in Corsica een remschijf kapot ging, werd de verantwoordelijke 

manager uit zijn functie gezet. Wie niet voldeed aan Piëchs hoge 

eisen, kon vertrekken. En velen vertrokken onder zijn bewind: 

nog geen twee jaar nadat hij begin jaren negentig de leiding had 

gekregen bij Volkswagen, had hij bijna de complete top vervangen.

Piëchs straffe regeerstijl creëerde bij Volkswagen en Audi een 

angstcultuur, waarin falen onmogelijk werd. Kort na zijn vertrek 

– dat een gevolg was van een machtsstrijd die hij verloor van zijn 

voormalig protegé en toenmalig ceo Martin Winterkorn – brak 

het Dieselschandaal uit. Hoewel nooit een link is gelegd tussen 

Piëch en Dieselgate, wordt het wel gezien als een gevolg van zijn 

leiderschap.

‘Geht nicht, gibt’s nicht’, was diens credo (kan niet, bestaat niet). 

Toen Piëch na de eeuwwisseling de Amerikaanse markt wilde 

veroveren met een dieselmotor en ingenieurs tot de slotsom 

kwamen dat de motor onmogelijk aan de strenge Amerikaanse 

uitstootnormen zou kunnen voldoen, werden hun twijfels 

niet gehoord. De motor moest er koste wat kost komen en 

daarmee heeft Piëchs geht nicht, gibt’s nicht er mogelijk toe 

geleid dat technici hun toevlucht namen tot gesjoemel. Met 

Porsche mourns the death of Ferdinand PiëchFerdinand Piëch, former Member of the Supervisory Board of Porsche AG, died on 25 August 2019 

at the age of 82. “The news of his death represents a very sad loss for us. Our thoughts are with 

Ferdinand Piëch’s family,” says Oliver Blume, Chair-man of the Executive Board of Porsche AG. 

“His love of cars and his constant desire to drive forward technical progress will never be forgot-

ten. Piëch was an automotive man through and through,” according to Blume: “We thank him for 

his passion and the courage with which he led Porsche to outstanding engineering achievements. 

Through strategic decisions, he laid the foundations for successful development of our company.” The fascination for cars already ran in his blood as the grandson of design engineer Ferdinand Por-

sche. He began his professional career in Stuttgart-Zuffenhausen on 1 April 1963 as an employee 

in the engine testing department at Dr. Ing. h.c. F. Por-sche KG. After successful design of an oil 

cooler for the Type 904 race car and a 180 PS six-cylinder race engine, Piëch became head of the 

testing department in 1966. The legendary six-cylinder boxer engine of the Porsche 911 was de-

veloped to series maturity under his leadership. In 1968, Piëch was appointed Head of Devel-op-

ment, before he assumed responsibility for the technology and external develop-ment areas in the 
Executive Board of Porsche KG in 1971. 

Piëch placed particular importance on professionalisation of the Porsche motor rac-ing depart-

ment, which achieved countless motorsport successes under his leader-ship. He had the 917 race 

car designed in 1969, a car which is still today considered to be one of the most successful race 

cars ever. The first overall victory of the 917 in Le Mans in 1970 under his leadership represented 

the start of a new era for Por-sche. Due to the transformation of Porsche KG into a stock corpora-

tion and the de-cision that operational management positions should no longer be occupied by 

fam-ily members, he left the company in 1972 like all other family representatives. Ferdi-nand Piëch joined Audi in the same year. 
He remained associated with Porsche as a Member of the Supervisory Board from 1981 to 2015. 

In 1984, Vienna Technical University awarded him an honorary doc-torate in technical sciences. In 

1999, 132 car journalists and industry experts from 33 countries named him “Car Manager of the Century”.

OPNIEUW MACHTSSTRIJD
Het bedrijfsbeleid van Volkswagen schreef voor dat 

Piëch op zijn 65ste moest terugtreden als directeur. Hij 

vervolgde zijn loopbaan als toezichthouder en werd in 2002 

president-commissaris van het Duitse Volkswagenconcern. 

desastreuze gevolgen. De fraude, die in 2015 aan het licht 

kwam, kostte het VW-concern tot nu toe 30 miljard euro aan 

boetes en schadevergoedingen.

Zijn opvolger in de bedrijfsvoering werd Bernd 

Pischetsrieder. Vanuit zijn rol bleef Piëch grote 

invloed uitoefenen, op de werkvloer stond Piëch ook 

wel bekend als der Alte. 
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Piëch was grootaandeelhouder van Porsche Holding. Buiten zijn 

formele positie had Piëch daarom persoonlijke invloed in het 

concern. Als gevolg van een meningsverschil met Piëch moest 

bestuursvoorzitter Bernd Pischetsrieder eind 2006 het veld ruimen. 

Piëch had een belangrijk aandeel in de voorgestelde overname 

van Volkswagen door Porsche, die in de loop van 2009 zijn beslag 

moest krijgen met een totaal belang van 75%. De voornaamste 

tegenstander van dit proces was de Duitse deelstaat Nedersaksen, 

dat met 20,1% van de aandelen een vetorecht had over strategische 

beslissingen. Deze overname is later afgeketst en leidde er 

uiteindelijk toe dat Porsche werd ingelijfd door Volkswagen.

EINDE CARRIÈRE
De carrière van Piëch zelf bij Volkswagen hield vier jaar geleden 

op. Hij distantieerde zich publiekelijk van Martin Winterkorn, die 

Volkswagen sinds 2007 leidde. Dat deed hij uit onvrede met de 

prestaties van het autoconcern, maar ook omdat de mannen in een 

ruzie waren beland over macht. Piëch wilde na zijn uiteindelijke 

afscheid een vinger in de pap houden door zijn vierde echtgenote 

Ursula aan te stellen in de raad van toezicht, maar Winterkorn 

wilde die positie zelf. De andere leden van de raad van toezicht, 

onder wie Piëchs neef Wolfgang Porsche – zoon van Ferry Porsche 

– hadden er in april 2015 schoon genoeg van en zegden het 

Hoewel Piëch werd omschreven als een kil mens, heeft hij 

doorslaggevende betekenis gehad voor het Volkswagenconcern. 

Toen hij er in 1993 werd benoemd tot bestuursvoorzitter, was het 

concern naar zeggen één kwartaal verwijderd van een faillissement. 

Dankzij diens harde saneringen en een sterke expansiedrift, wist 

Piëch Volkswagen van een kwakkelende Europese speler om te 

vormen tot ’s werelds grootste autofabrikant, met merken als Seat, 

Skoda, Bentley, Audi en Porsche – een mijlpaal die trouwens kort 

na het uitbreken van Dieselgate werd bereikt en waar destijds om 

begrijpelijke reden niet groots mee werd uitgepakt.

Volgens Max Warburton, een invloedrijke auto-analist bij Bernstein 

Research, is Piëch mede dankzij de invoering van de uniforme 

platform technologie de architect van Volkswagens wereldwijde 

succes. “Piëch gaat de geschiedenis in als een autolegende, 

vergelijkbaar met Gottlieb Daimler, Henry Ford en Kiichiro Toyoda”, 

schreef hij in 2012. En dat is achteraf gezien eigenlijk het grootste 

compliment wat deze eigenzinnige en gedreven technicus kon 

krijgen.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

Bronvermelding: 

onder meer Porsche AG, NRC, Vierenzestig.nl, Volkskrant en NOS.

vertrouwen op in de voormalige directeur. Piëch 

trok zijn conclusies en verliet VW. Dat was een paar 

maanden voordat Volkswagen op grote schaal bleek 

te hebben gefraudeerd bij de uitstoottests van zijn 

dieselauto’s, een schandaal dat Winterkorn de kop 

kostte. In 2017 verkocht Piëch zijn belang van 14,7 

procent in Porsche in een transactie ter waarde van 

naar schatting 1,3 miljard euro. 

GROOTSTE PRESTATIE
Wat is in retro perspectief nu eigenlijk de 

allergrootste technische prestatie van Ferdinand 

Piëch? Is dat de ontwikkeling van de legendarische 

Porsche 917? De baanbrekende Audi Quattro? De 

iconische Bugatti Veyron? Volgens kenners is het 

in feite de ontwikkeling van een technologie die de 

meeste kopers nooit zagen of zien: het zogenoemde 

MQB-platform. Op dit platform, de ‘onderkant van 

de auto’, kon VW diverse modellen voor al zijn 

merken bouwen, waardoor het vele miljarden kon 

besparen. Miljoenen auto’s zijn op het revolutionaire 

platform gebouwd en met hetzelfde principe probeert 

Volkswagen nu een markt voor betaalbare elektrische 

auto’s te creëren. 
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Een autolegende maakte zijn debuut op de Autosalon 
van Genève in 1969: de Porsche 917. Toen de 

FIA de motorcapaciteitslimiet voor het Internationaal 
Merkenkampioenschap in 1968 op vijf liter bracht, nam 
Porsche de handschoen op om binnen een jaar een auto 
te ontwikkelen, die in latere jaren onverslaanbaar bleek te 
zijn. Met de legendarische 917 bereikte Porsche in 1970 
en 1971 dan eindelijk haar tot dan toe onbereikbare doel: 
de overall overwinning in de 24 uur van Le Mans. In latere 

jaren zette Porsche de 1.100 pk sterke 917-30 
uitvoering in de CanAm-serie in, opnieuw de 
concurrenten het nakijken gevend. Precies vijftig 
jaar na zijn debuut op de Geneefse Autosalon 
in maart 1969, biedt deze Porsche Museum 
editie alle denkbare achtergrondinformatie over 
de oorsprong en technologie van de auto, de 
verschillende uitvoeringen, de coureurs, de races 
en overwinningen.

BOEKBESPREKING

COLOURS OF SPEED
50 Jahre PORSCHE 917 

BOEKBESPREKING 4140

Ondertitel 50 Jahre Porsche 917

Auteur(s) Various

Publicatie datum 2019

Serie Edition Porsche Museum

EAN 9783613309098

Taal Duits

Binding Gebonden, zonder stofomslag

Pagina’s 322

Afmetingen 245 x 175 mm

Gewicht 1.060 gram

Prijs € 21,50

Voorraad Niet op voorraad, wel bestelbaar
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MOBILITEITSALLIANTIE PRESENTEERT 
DELTAPLAN MOBILITEIT

Ingrijpende maatregelen nodig om Nederland 
bereikbaar te houden
Op 12 juni presenteerde de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan 

Mobiliteit. Met dit plan willen de samenwerkende organisaties 

binnen de Mobiliteitsalliantie de overheid ideeën aan de hand doen 

over de mobiliteit van Nederland om zo de bereikbaarheid ook 

voor de komende jaren te verzekeren. Het kon niet anders dan dat 

er ingrijpende maatregelen zouden worden voorgesteld. We zien 

de filevorming en het tekort aan plaatsen in het openbaar vervoer 

immers met de dag toenemen.

Geen files veroorzaakt door oldtimers
De FEHAC is een organisatie met ook een duidelijk maatschappelijk 

bewustzijn en daarom hebben wij al vroeg besloten om toe te treden 

tot de Mobiliteitsalliantie. Onze boodschap daar is steeds geweest: 

het mobiel erfgoed draagt niet bij aan de congestie (filevorming) en 

dus is het niet logisch dat het mobiel erfgoed financieel bijdraagt 

aan het oplossen van de files. Al snel was immers duidelijk dat 

‘betalen naar gebruik’ één van de gedachte oplossingen vormt.

Deltaplan voorziet in vrijstelling mobiel 
erfgoed
Nu het Deltaplan Mobiliteit voorligt, blijkt dat ’het betalen 

naar gebruik’ inderdaad een voorstel is. Als FEHAC, dé 

belangenbehartiger voor het mobiel erfgoed, hebben we daar niet 

echt een mening over. Wél hebben we een mening over het mobiel 

erfgoed, en we zijn er trots op dat wij de andere organisaties in 

de Mobiliteitsalliantie ervan hebben weten te overtuigen dat het 

rijden met het mobiel erfgoed géén mobiliteit is en inderdaad niet 

bijdraagt aan de congestie. De op aandringen van de FEHAC in het 

Deltaplan opgenomen vrijstelling voor mobiel erfgoed van betalen 

naar gebruik (zie het Deltaplan, bladzijde 38 onderaan) zien wij dan 

ook als volkomen terecht.

U vindt de publieksversie van het Deltaplan op:

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/

belangenbehartiging/mobiliteit/deltaplan-samenvatting.pdf. 

De uitgebreide versie staat op: https://www.anwb.nl/binaries/

content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging/mobiliteit/

deltaplan-uitgebreid.pdf 

De wereld om ons heen 

verandert, de FEHAC waakt in 

die veranderende wereld over de 

positie van het mobiele erfgoed op 

de weg.

FEHAC-LOBBY BOEKT OOK IN 
AMSTERDAM SUCCES

Gesprek met gemeenteraadslid over Amsterdam 2030

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Amsterdam om in 

2030 alleen nog elektrische en andere emissieloze voertuigen in de 

stad toe te laten, heeft de FEHAC een gesprek gehad met Diederik 

Boomsma, fractieleider van het CDA in Amsterdam. Dit gesprek 

was aanleiding om direct in de vergadering van de Gemeenteraad 

een motie in te dienen om het Mobiel Erfgoed te ontzien. Deze 

motie met de titel ‘Kom oldtimers tegemoet’ is aangenomen en 

daarmee is het gemeentebestuur ook gehouden om de motie uit te 

voeren.

 

Uitvoering motie Kom oldtimers tegemoet 
door wethouder Sharon Dijksma 
In een gesprek dat wij een paar dagen later hadden met wethouder 

Sharon Dijksma en twee van haar ambtenaren, gaf zij aan dat zij 

bij het verder uitwerken van de plannen voor verbetering van de 

luchtkwaliteit terdege rekening zal houden met de motie.

 

Innovatieve brandstoffen dragen bij aan betere luchtkwaliteit

Het FEHAC-beleid is het gebruik te stimuleren van geschikte 

innovatieve brandstoffen voor het mobiele erfgoed op de weg. 

Zo wordt vrijwillig een bijdrage geleverd aan verbetering van de 

luchtkwaliteit en beperking van de klimaatverandering. Dat sprak 

de wethouder en haar ambtenaren erg aan.

 

Gesprek krijgt vervolg
De gemeente Amsterdam en FEHAC zullen elkaar op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. De FEHAC zet daarbij in op een 

werkbare en betaalbare ontheffing of vrijstelling.

OPPASSEN MET CHROOM-6

Chroom-6 verf veilig werken
Chroom-6 wordt vanwege zijn uitstekende 

roestwerende eigenschappen in verf maar ook als 

toevoeging in metaal gebruikt. Maar vanwege de 

milieubelasting en omdat het kankerverwekkend is, 

komt chroom-6 de laatste tijd veel negatief in het 

nieuws en wordt naarstig gezocht naar alternatieven 

met dezelfde gunstige effecten bij het voorkomen van 

corrosie.

Chroom-6 vooral toegepast op grote 
objecten
Op personenauto’s en motoren wordt chroom-6 

in zijn algemeenheid niet toegepast. Wel kan het 

voorkomen op vrachtwagens, legervoertuigen 

en tanks. En ook op schepen, treinen, trams en 

vliegtuigen wordt chroom-6 verf nog steeds veelvuldig 

toegepast. De gemiddelde hobbyist zal chroom-6 

alleen tegenkomen als hij vrijwilliger is bij een 

militaire historische collectie of bij museumtreinen. 

Maar als u zelf een mooi oud pantservoertuig of een 

grote vrachtwagen gaat opknappen is het zaak uw 

huid, ogen en longen goed te beschermen tegen de 

mogelijk aanwezige chroom-6.

Vooral bewerking leidt tot risico’s
Elke verwerking van oude en nieuwe chroom-6 verf 

vereist een grondige bescherming. Verwijderen: 

stralen, schuren, afkrabben levert losse deeltjes en 

fijnstof op. Ook bij spuiten van een nieuwe chroom-6 

verflaag kunnen vernevelde deeltjes op en in het 

lichaam komen. Op de site van de Inspectie SZW is 

veel informatie hierover te vinden. Hoewel natuurlijk 

vooral autostralers en spuitbedrijven met chroom-6 

verf te maken hebben is een waarschuwing voor de 

autohobbyist voor het verwerken van chroom-6 zeker 

op zijn plaats.
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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. 
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CLUBEVENEMENTEN

Cars & Coffee 
Herfstrit
Technische dag

CLUBEVENEMENTEN

Nieuwjaarsreceptie
Jaarvergadering
Technische dag
Paasrit
Cars & Coffee
Technische inspectie 
Scandinavië rit
Le Mans Classic
Fabrieksbezoek
Cars & Coffee 
Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN

Interclassics
Capital Cars & Classics
Techno Classica
Mille Miglia
SPA Classic
Porsche Parade Europe
Nürburgring Classic

zaterdag 28 september
zondag 13 oktober
zaterdag 2 november

zondag 19 januari 2020
zondag 15 maart 2020
zaterdag 28 maart 2020
maandag 13 april 2020
ntb.
april of mei 
medio juni
3 t/m 5 juli 2020
september
eind september
november

17 t/m 19 januari 2020
7 en 8 maart 2020
25 t/m 29 maart 2020
15 t/m 18 mei 2020
17 t/m 19 mei 2020
28 juni 2020
12 t/m 14 juni 2020

Lusso Classics Hilversum
Nader te bepalen
BCCP Fuelsystems 
Gramsbergen

ntb.
ntb.
Inzinger Eindhoven
Noord Holland 
ntb.
Project Porsche Mijdrecht
Noorwegen - Zweden
Le Mans (F)
Stuttgart (D)
ntb.
ntb. 

Maastricht
Amsterdam
Essen (D)
Rome (I)
Spa (B)
Zwitserland
Nürburgring (D)

EVENEMENTENKALENDER 2019

EVENEMENTENKALENDER 2020

NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!

Koop een auto zonder garantie

Consumenten worden wettelijk goed beschermd bij het kopen 

van een product van een professionele verkoper. Vertoont een 

gekocht product binnen zes maanden na aankoop gebreken dan 

gaat de wet ervan uit dat de professionele verkoper aansprakelijk 

is voor de schade. En dat is prettig en geruststellend om te weten. 

Zeker bij het kopen van een tweedehands auto. 

Opvallend is dat juist veel professionele verkopers van occasions 

niet (goed) op de hoogte zijn van deze wettelijke bescherming. 

Zij verkopen immers nog massaal hun auto’s via internet waarbij 

er, uiteraard om zo prijsvriendelijk mogelijk over te komen, prijzen 

worden afgegeven zonder garantie. Zogenaamde ‘meeneemprij-

zen’ waarbij potentiële klanten, tegen het betalen van een extra 

bedrag, deze garantie erbij kunnen kopen. Of er wordt korting 

gegeven als een consument afziet van garantie. 

In de BOVAG-krant van september 2015 worden garagisten door 

hun eigen brancheorganisatie gewaarschuwd om dit vooral toch 

niet te doen. Een advocaat die in het artikel wordt geciteerd geeft 

aan dat consumenten die, in plaats van een half jaar garantie, kor-

ting willen, goed weten hoe het recht in elkaar zit. Of dit echt altijd 

zo is waag ik te betwijfelen. Want vaak is het doel enkel en alleen 

een lage aanschafprijs. Maar een feit is wel dat als er binnen een 

half jaar een (eigen) gebrek aan de auto komt, de verkoper koste-

loos tot herstel moet overgaan. Een gebrek dat optreedt binnen 

zes maanden na levering was volgens de wet al aanwezig toen u de 

auto kocht. 

Autohandelaren die denken door het verkopen van een auto zon-

der garantie, ook al staat zwart op wit dat koper afziet van garantie, 

van iedere vorm van aansprakelijkheid af te zijn, komen van een 

koude kermis thuis. Het zogenaamde ‘conformiteitsbeginsel’ - het 

beginsel waarbij een particuliere autokoper mag verwachten dat 

een gekochte auto probleemloos doet wat deze moet doen - is 

namelijk een dwingend recht: partijen kunnen hier bij het aangaan 

van een koopovereenkomst onderling niet van afwijken. Aardig om 

te weten nietwaar?  

Maar het kan nog leuker. Dan doel ik op garantie. Een term die 

trouwens in de wet nergens voorkomt. Een fabrikant of verkoper 

mag ‘garantie’ geven. Dat is een belofte dat als er binnen de 

aangegeven garantieperiode iets met het product aan de hand is, 

de fabrikant of verkoper het product gratis moet herstellen of ver-

vangen of desnoods het aankoopbedrag moet teruggeven. Maar 

deze garantie mag geen beperking zijn van uw wettelijke ‘garantie’. 

Want buiten de toegezegde garantie heeft u als consument het 

recht dat het gekochte product gedurende de normale levensduur 

en bij normaal gebruik gewoon blijft functioneren. 

Daarbij wil ik ook gezegd hebben dat u een over-

eenkomst heeft met de verkoper en (meestal) niet 

met de fabrikant. De verkoper moet het dus voor u 

oplossen. Deze zal natuurlijk proberen het probleem 

en de kosten in de schoenen te schuiven van de 

fabrikant, maar laat u dus niet klakkeloos van het 

welkbekende kastje naar de muur sturen. Gaat het 

product stuk binnen de normale levensduur dan kunt 

u met het product gewoon terug naar de verkoper. 

U kunt zich dan beroepen op non-conformiteit. In de 

wet is geen termijn gesteld tot wanneer na aankoop 

de non-conformiteit stopt. Dit zal afhankelijk zijn van 

omstandigheden zoals de normale levensduur (ge-

bruiksduurverwachting) van het product, de gebruik-

sintentie en de prijs. 

Wel moet u nog met twee dingen rekening houden. 

Ten eerste moet u, bij mankementen na zes maan-

den, bewijzen dat de auto een gebrek heeft en dus 

niet aan de redelijke verwachtingen voldoet. In het 

algemeen geldt: hoe ouder en goedkoper een auto 

is, hoe minder u ervan mag verwachten. Een garage 

kan stellen dat het gebrek is te wijten aan uzelf en 

dan moet u het tegendeel kunnen aantonen. Zonder 

bewijs hebt u (in een procedure) geen kans van 

slagen. Ten tweede is er een verschil tussen gelijk 

hebben en gelijk krijgen. 

Aanspraak maken op een garantie is eenvoudiger dan 

aanspraak maken op het, zoals aangegeven, onbeken-

de conformiteits-beginsel. Een gang naar de rechter 

is vaak de enige manier om uw recht te halen. Er zijn 

voldoende advocatenkantoren met een specialisme 

op het gebied van non-conformiteit. Een rechtsbij-

standverzekering met een dekking voor consumen-

tengeschillen is ook een optie. Let er dan wel op of er 

beperkingen gelden voor het soort garagebedrijven 

waar u een geschil mee kunt krijgen. Vaak vallen al-

leen geschillen met een bij de BOVAG en/of FOCWA 

aangesloten garagebedrijf onder de dekking. 

Kees de Regt

Manager verzekeringen 

bij de KNAC

KNAC NIEUWS



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

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

www.theovanrijn.nl theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade 06-12459693

Theo van Rijn



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



Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar

Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar. 
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?

005101_Adv_KNAC_A4.indd   1 23/11/18   10:11

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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