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Het ultieme clubhuis.

N aast dat we geweldig weer 

hadden en alles vlekkeloos 

verliep met trein en boot, was het een 

hele ervaring om dit befaamde en 

grootse evenement te bezoeken. Maar 

er staat voldoende over geschreven in 

dit nummer… Gaan we zeker nog een 

keer herhalen. 

De lopende projecten zijn dat helaas 

nog steeds, lopend. Vooral het nieuwe 

clublogo heeft wel wat voeten in de 

aarde. We hebben een logo dat nu bij 

Porsche ligt om geëvalueerd te worden. 

Er moet aan allerlei voorwaarden 

worden voldaan, die best ver gaan. De 

reden is dat het in hun CI (Corporate 

Identity) moet passen. Hopelijk weten 

we snel waar we aan toe zijn. Zeker 

omdat een aantal andere projecten 

afhankelijk zijn van dit nieuwe logo, 

waaronder de tasjes voor de EHBP 

pakketten, nieuwe clubkleding, badges 

en stickers. Hier komen we op terug 

zodra we meer weten. 

Verder hebben we voor het eerst iets 

laten fabriceren voor onze auto’s, 

boordgereedschap voor de 912 rijders. 

Verderop in dit clubmagazine is 

hieraan een apart artikel gewijd. Ik 

merk dat er erg veel enthousiasme is 

voor dit soort projecten. Dat is mooi, 

want ik zie hierin veel potentieel. We 

zijn als club, en wellicht in sommige 

gevallen in samenwerking met andere 

(buitenlandse) clubs, groot genoeg 

om dit soort projecten op te pakken. 

In principe kun je alles laten maken. 

Wellicht onderdelen die niet meer 

leverbaar zijn of erg  duur zijn. Of denk 

aan upgrades, zoals een relais set voor 

de verlichting zodat de (dure en niet 

compleet leverbare) lichtschakelaar 

ontzien wordt en je een betere 

lichtopbrengst krijgt. Bij deze spoor ik 

u aan om met ons mee te denken.

En dan staat 2016 alweer voor de 

deur. We hebben als bestuur samen 

met de evenementen- en technische 

commissie weer ons best gedaan om 

mooie evenementen op de kalender 

te zetten. Naast de Scotland Driving 

Experience in mei, wat ongetwijfeld 

geweldig wordt, gaan we weer naar 

Le Mans Classic. Ook staat er een 

fabrieksbezoek in Leipzig in combinatie 

met een paar dagen Berlijn op het 

2015 …. EEN JAAR WAARIN WE VEEL HEBBEN GEDAAN ALS CLUB, VEEL 

NIEUWE INITIATIEVEN EN DITO EVENEMENTEN. VOORAL DE TRIPS NAAR 

CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK EN NATUURLIJK GOODWOOD REVIVAL 

STAAN NOG VERS IN MIJN GEHEUGEN. WAT EEN FEESTJE WAS DAT, 

GOODWOOD REVIVAL. 

VAN DE VOORZITTER

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.

Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 

Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.

Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.

Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

programma. Verder zijn er vergaande 

plannen voor een evenement samen 

met de drie andere Porsche classic 

clubs in Nederland. En dan zijn daar 

nog de technische dagen en workshops 

die we organiseren. U hoeft zich in 

2016 op Porsche gebied weer niet te 

vervelen. En… we hebben zelfs al een 

trip in de planning voor 2017. Ik zeg er 

nog niet teveel over, maar in een paar 

steekwoorden; Flüelapas, Umbrailpas 

en Stelviopas, Como meer, Villa d’Este 

en de italiaanse Veneto… En niet te 

heerlijke eten. Ik kan daar nu al naar 

uitkijken. Later meer….

Tenslotte nog even een heel stuk 

verder kijken. In het voorjaar 2018 

bestaat onze mooie club 25 jaar. We 

gaan dit groots vieren en willen dit 

samen met onze leden organiseren. 

Het idee is dat we een aparte 

commissie samenstellen waarin naast 

de evenementencommissie ook een 

aantal leden plaatsnemen om zo 

samen een geweldig programma op 

te zetten. Daar dit goed georganiseerd 

moet worden, gaan we in 2016 

al starten met nadenken over de 

invulling hiervan. Mocht U interesse 

hebben om plaats te nemen in deze 

jubileumcommissie, graag een mailtje 

naar de evenementencommissie. 

Rest mij nog u en uw familie prettige 

feestdagen en een geweldig 2016 te 

wensen. Maak er wat moois van, bij 

voorkeur achter het stuur van uw 

klassieke 911 of 912 uiteraard……!

Hessel Roukema

voorzitter
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SCHAAPONTWERPERS
CREATING DIGITAL EXPERIENCES

Wij realiseren graag ontwerpen die onze klanten succes opleveren. 

Wij maken ontwerpen die verrassend, oplossend en functioneel zijn in 

boodschap en vorm. We verkennen graag samen uw markt en strategie, 

en vertalen dit naar website, applicatie, identiteit of e-learning.  

Zo helpen we u bij het vinden, ontmoeten en binden van uw doelgroep.

 

www.schaapontwerpers.nl
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ALS ALLES HEEFT MEEGEZETEN, VALT DIT LAATSTE 

CLUBMAGAZINE VOOR 2015 NOG NET VOOR DE KERSTDAGEN BIJ 

U OP DE MAT.   

et schrijven van deze vaste rubriek vormt steevast de laatste 

redactionele handeling aan een te verschijnen clubblad, 

afgezien het controleren en redigeren van de proef”druk” die ik 

straks van Laurens Schaap ontvang. Laatstgenoemde heeft het 

bestuur overigens laten weten het clubmagazine ook in 2016 te 

willen opmaken, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Net zo 

blij zijn we met de inspanningen van onze huisdrukker Joop Zalm 

(en zijn beide zonen) die het clubmagazine telkens weer perfect op 

papier weten te krijgen. Goed, 

wat kunt u zoal verwachten 

in deze Goodwood Revival 

– Kerstspecial? Uiteraard 

zijn daar naast de vaste 

rubrieken (foto)verslagen van 

de afgelopen najaar gehouden 

evenementen, waaronder de 

laatste technische clubmeeting, 

Goodwood (uiteraard…), 

het RS Fest, de Rennsport Reunion, de Herfstrit, de Nationale 

Porsche Club Rally, Cars & Coffee tijdens PUUR Park Porsche en 

de technische dag bij RFF Motorsport in Aalsmeer. Kees de Regt 

van de KNAC doet uit de doeken waaraan te denken als u met 

uw (klassieke) auto een buitenlandse reis maakt. Ook het FEHAC 

nieuws ontbreekt deze keer niet.

Hakse Straatsma ging er afgelopen weken weer ouderwets voor 

zitten en toverde een uitstekend artikel over de stroomlijn en 

aerodynamica van onze 911 en 912’s uit zijn pen. Daarbij opgemerkt 

dat alle van Hakse’s hand gepubliceerde artikelen inmiddels ook op 

de website staan. De rubriek boekbespreking behandelt deze keer 

de 2015 uitgave van het legendarische boekwerk Carrera RS van Dr. 

Thomas Gruber & Dr. Georg Konradsheim. In 1992 wist ik de hand 

te leggen op de oorspronkelijke gelimiteerde uitgave, inmiddels een 

gezocht collectors item. Ook de “Revised New Edition 2015” staat 

hier inmiddels en is al van voor naar achteren doorgelezen. Een 

absolute aanrader waarvoor u contact kunt opnemen met Autonet 

carbooks. Nu iets heel anders. In de uitgave van RS Magazine nr. 

4 van dit jaar viel mijn oog op de rubriek “Met de Christophorus 

terug in de tijd” van Eduard Hattuma. Want onderop pagina 114 

haalde hij een publicatie aan vanuit de Christophorus nr. 57 uit 

1962. “Zomaar een bericht van de Nederlandse Porsche Club in 

1962 waarin de bestuursleden worden voorgesteld: W.E.R. Hilarius 

(voorzitter), C.J. Rijshouwer (vice-voorzitter), W. van der Willik 

(secretaris / penningmeester) en G. van Zijl (vierde lid). Wie heeft ze 

nog gekend? vraagt Eduard zich hardop af. 

Welnu, de toenmalige secretaris / penningmeester 

ken(de) ik zeer goed want dat was mijn oom Wim 

van der Willik, destijds directeur-eigenaar van ’n 

succesvolle ceinturenfabriek in Nieuw Beijerland, het 

geboortedorp van mijn moeder en haar 12 (!) broers 

en zussen. Wim was op latere leeftijd aangetrouwd 

met m’n moeders jongste zus Jannie en reed 

inderdaad in een Porsche. De in 1929 opgerichte 

fabriek bestaat nog steeds, 

maar Wim is al jaren geleden 

overleden en helaas hebben 

we ons beider passie voor 

Porsche nooit samen in de 

praktijk kunnen brengen. 

Maar misschien heeft 

Oom Wim – naast andere 

invloeden waarover ik eerder 

schreef – indirect bijgedragen 

aan de ontwikkeling van het onuitroeibare Porsche 

virus in mij, met als mogelijk bijeffect ‘t feit dat 

ik jaren later als bestuurslid min of meer in z’n 

voetsporen ben getreden. Indirect omdat er zo te 

lezen in 1962 geen redacteur of webmaster in ’t 

bestuur zat…

gelukkig en voorspoedig 2016 toe!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

H

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

HAKSE STRAATSMA GING ER 

AFGELOPEN WEKEN WEER OUDERWETS 

VOOR ZITTEN EN TOVERDE EEN 

UITSTEKEND ARTIKEL OVER DE 

STROOMLIJN EN AERODYNAMICA VAN 

ONZE 911 EN 912’S UIT ZIJN PEN. 
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ij schrijven dit als ons laatste evenement voor 2015 net 

heeft plaatsgevonden. Met de technische dag bij RFF 

Motorsport van afgelopen weekend nog vers in het geheugen, 

blikken we terug op de laatste reeks evenementen van dit jaar.

 

Op 5 september was er door onze technische commissieleden 

Peter Broerse en Albert Vos een pré-inspectie voor lange ritten 

georganiseerd. Ondanks het beperkte aantal deelnemers, beviel 

dit uitstekend en was het voor een aantal aanwezigen een 

eyeopener als het gaat over het achterstallig onderhoud aan 

hun auto. Peter en Albert zien een vervolg hierop dan ook als 

een logische invulling van de tot nu georganiseerde Technische 

clubmeetings. Deze meetings staan zodoende in de kalender 

voor 2016 elders in dit magazine als Technische keuringen 

aangekondigd. 

Het Goodwood Revival 2015, waaraan we met ongeveer 30 leden 

in passende kleding deelnamen, was in één woord fantastisch. Er 

was zoveel enthousiasme, dat onze redacteur en vormgever dit 

hebben aangegrepen om van deze uitgave een Goodwood Special 

te maken.  

Op 19 en 20 september vond het RS Fest plaats in het Autotron. 

Ondanks dat het wat minder druk was dan vorig jaar, hebben we 

toch weer een aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven.  

Voor de zeer geslaagde herfstrit, georganiseerd door Jos en 

Angelique Timmermans, hadden zich maar liefst 32 auto’s met 

62 deelnemers opgegeven. 

De laatste Cars & Coffee van dit jaar was gecombineerd met het 

PUUR Park Porsche evenement in Boxtel. Alle 28 speciaal voor 

onze clubleden gereserveerde parkeerplekken stonden in no-time 

vol. Onze ca. 55 clubleden hebben zich er prima vermaakt.  

De technische dag op 28 november bij RFF Motorsport in 

Aalsmeer werd door ongeveer 25 personen bezocht. De 

deelnemers kregen van de winnaar van de Porsche 944 cup 

uitleg over de vering en demping van de auto. Verder was er een 

wedstrijdje: wie realiseerde de snelste tijd bij een 

rijderswissel zoals die bij een echte endurance race 

plaatsvindt. 

De kalender van het afgelopen jaar werd mede 

samengesteld naar aanleiding van de uitkomsten / 

wensen vanuit de in 2014 gehouden clubenquête. 

Het gemiddeld aantal deelnemers per evenement is 

we tijdens de vijf binnen- en buitenlandse ritten 

CODE ROOD VOOR ONZE KLASSIEKERS, DUS BANDJES VAN DE 

VLOER, KLEED OF HOES EROVER EN VOORAL IEDER VERLANGEN 

OM TOCH NOG EEN LAATSTE RIT TE MAKEN NEGEREN!

COLOFON

VOORZITTER   

Hessel Roukema 

036 - 537 17 43 

voorzitter@klassieke911912.nl 

PENNINGMEESTER  

Marco Leijten 

0180 - 62 33 44 

penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCH ADVISEUR  

Albert Vos 

046 - 474 10 63 

tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  

Jan en Gerda Blok 

Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen 

0182 - 78 65 38 

secretariaat@klassieke911912.nl

REDACTIE / WEBMASTER 

Marc Bezem 

Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen 

033 - 257 24 00 

redactie@klassieke911912.nl

webmaster@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE  

Bernie Westhoff 

0543 - 52 02 71 

ec@klassieke911912.nl

ONTWERP  

SchaapOntwerpers 

030 - 276 91 67 

www.schaapontwerpers.nl

DRUK  

Joop Zalm 

Tel: 0182 - 61 11 76 

joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATSCHAP 

Leden zonder machtiging: € 75,00 

Leden met machtiging: €  70,00 automatische  

incasso 

Aspirant-leden zonder machtiging: €  56,50 

Aspirant-leden met machtiging: €  51,50 auto. inc.  

Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00 

Inschrijfgeld: € 22,75 

Begunstigers: € 41,50 

Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.  

Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland  

te Waddinxveen  

www.klassieke911912.nl 

IBAN nummer NL76 INGB 0000329131

W

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

gemiddeld 48 deelnemers, tijdens vijf technische 

bijeenkomsten gemiddeld 18 deelnemers en 

tijdens de zes overige evenementen gemiddeld 35 

deelnemers. Met deze kennis in het achterhoofd 

en de tips en adviezen die we in de loop van dit jaar 

van clubleden ontvingen, hebben we de kalender 

voor 2016 samengesteld, die u op pagina 50 in dit 

clubmagazine aantreft. 

We beginnen 2016 traditiegetrouw met de 

nieuwjaarsreceptie, de samen met de Porsche 

356 Club te organiseren SWAP meeting en de 

jaarvergadering. Voor de nieuwjaarsreceptie zijn we 

op zoek gegaan naar een nieuwe verassende locatie, 

voor de jaarvergadering is besloten terug te keren 

naar het centraal gelegen Aviodrome nabij Lelystad. 

De veelbelovende Paasrit wordt in 2016 georganiseerd 

door Albert Verheijen. Zoals al even aangestipt, 

vinden er in 2016 een aantal Technische keuringen 

plaats. Eentje in het voorjaar om de auto klaar te 

maken voor de buitenlandritten en eentje in het 

najaar om een onderhoudsplan voor de winterperiode 

op te stellen. Ook de Cars & Coffee bijeenkomsten 

worden in 2016 voortgezet. 

Nieuw op de kalender is een gezamenlijk evenement 

met de “Klassieke Porsche clubs”. Gelijk andere 

jaren proberen we in 2016 aan te haken bij een 

aantal evenementen van de NPC om zodoende ook 

sportief vertier te bieden, zoals een circuitdag en 

de slalomcompetitie. We hebben dit jaar in totaal 

vier buitenlandtrips gepland, waarvan één naar 

Schotland, één naar Frankrijk en twee naar Duitsland. 

Verder continueren we de twee technische dagen en 

natuurlijk ook de Herfstrit. Met dit alles denken we 

een goed gevulde en gevarieerde agenda te kunnen 

bieden, naast alle externe evenementen. Mocht uzelf 

nog een goed idee hebben en/of tijd en zin om eens 

iets voor andere clubleden te organiseren, dan horen 

wij dat graag. 



GOODWOOD REVIVAL, 
MOOIER GAAT HET 
NIET WORDEN.
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