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‘ Een goede club  
behartigt de belan
gen van haar leden’

 Erik-Jan Huiberts

 COLOFON
VOORZITTER
Erik-Jan Huiberts

Tel.: 077 - 321 15 00

voorzitter@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

PENNINGMEESTER
Marco Leijten

Tel.: 0180 - 62 33 44

penningmeester@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

WEBMASTER
Hessel Roukema

Tel.: 036 - 537 17 43

webmaster@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos

Tel.: 046 - 474 10 63

tc@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Jan en Gerda Blok

Noordkade 147B, 2741 EW Waddinxveen

Tel.: 0182 - 78 65 38

secretariaat@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

REDACTIE
Marc Bezem

Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen

Tel.: 033 - 257 24 00

redactie@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff

Tel.: 0543 - 52 02 71

ec@klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

ONTWERP
Schaap Ontwerpers

Hooghiemstraplein 62, 3514 AX Utrecht

Tel.: 030 - 276 91 67, www.schaapontwerpers.nl

DRUK
Joop Zalm

joop@waddinxveen.multicopy.nl

Tel.: 0182 - 61 11 76

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:  € 22,72

Begunstigers:  € 41,50

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

Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland 

te Waddinxveen

www.klassieke - porsche - 911 - en - 912 - club.nl

Wat maakt een club een goeie club? Die vraag past bij het seizoen waarin we onze 
algemene ledenvergadering houden. Die vergadering is het hoogste orgaan van 
de vereniging en je zou een enorme opkomst verwachten. Dit jaar was de opkomst 
zeker groter dan vorige jaren – er waren 32 aanwezigen, die ook nog een kijkje 
konden nemen in het mooie DAF museum – maar met een (aspirant)ledental van 
meer dan 200, kan het beter. 

VAN DE 
VOORZITTER

Als bestuur trekken we ons dat aan, 

want volgens ons is een goede club 

vooral een club waarbij alle leden 

betrokken zijn. Betrokkenheid, die getoond 

wordt door deelname. Leden, laat ons weten 

wat je wilt, wat je mist, wat beter kan en wat 

we zeker moeten blijven doen. Bel, schrijf, mail, 

laat van je horen; we staan er voor open. Een 

goeie club behartigt natuurlijk de belangen van 

haar leden. Zoals ongetwijfeld bekend, vindt er 

een stevige discussie plaats over de belasting-

vrijstelling voor klassiekers. De Federatie 

Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 

(FEHAC) waarbij ook onze club is aangesloten, 

neemt hiertegen samen met de KNAC, ANWB, 

RAI, BOVAG en FOCWA stelling. De vrijstelling 

lijkt gered, maar de vorm is onzeker. Misschien 

wordt de leeftijdsgrens voor benzineauto’s ver-

hoogd (van 25) naar 30 jaar, of wordt een 30-  

of 60-(belastingvrije) dagen kaart ingevoerd. 

We houden u op de hoogte. Onlangs vroeg de 

FEHAC om informatie van klassiekereigenaren 

om de discussie zo goed mogelijk en op basis 

van feiten te kunnen voeren. Dank aan alle 

leden die de FEHAC enquête hebben ingevuld. 

Belangenbehartiging van Porsche enthousiasten 

vindt natuurlijk vooral plaats in de verschil-

lende Porsche clubs. Vertegenwoordigers van 

deze clubs komen elkaar steeds vaker tegen en 

regelmatig worden clubevenementen voor leden 

van andere clubs opengesteld. Ook worden  

activiteiten gezamenlijk georganiseerd, zoals 

de SWAP meeting in januari. De Porsche 356 

club heeft er een gezamenlijk evenement voor 

onze beide clubs van gemaakt. Ook dit jaar 

was het weer geslaagd; ondanks de sneeuw 

kwamen er 160 bezoekers naar de showroom 

van garage Poll in Hilversum. 

Alle Nederlandse Porsche clubs zijn benaderd 

voor een evenement op 7 en 8 september, 

voor de gehele “Porsche community”. Het zal 

jaarlijks terugkomen. Het thema van dit jaar 

is natuurlijk “50 jaar Porsche 911”. Daarnaast 

is onze club gevraagd de deelname van klas-

sieke 911’s te coördineren voor Classic Wings 

& Wheels op 17 augustus (zie de bij dit blad 

gevoegde folder); ook daar is het thema “50 

jaar Porsche 911”. Naast onze eigen agenda 

allemaal prachtige evenementen, die ons 

clubjaar onvergetelijk zullen maken.

Tot spoedig.

Erik-Jan Huiberts 

Voorzitter
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Het is maandagmiddag 4 maart als ik me ach-

ter de laptop zet voor mijn periodieke bijdrage 

aan het clubmagazine 2013-01. Vandaag heb-

ben we sinds lange tijd een stralende zonnige 

dag, het voorjaar hangt letterlijk in de lucht. 

Kennelijk geeft dit prachtige weer me inspira-

tie om het woord tot de lezers te richten. 

Eerst even iets over de zilvergrijze 911 

T 2.4 hier in de garage. Afgelopen 

zaterdag zijn de carburateurs na de uit-

gevoerde revisie terug op de auto gemonteerd 

en konden we voorzichtig gaan proefdraaien. 

De eerste indrukken zijn beslist hoopgevend, 

na wat tegensputteren kwam de motor lekker 

op gang en na eenmaal te zijn warm gedraaid 

bleek deze perfect te lopen. Geen geplof meer 

in de uitlaat, goed oppakken, mooi stationair 

lopen… het lijkt erop dat er ouderwets vakwerk 

is afgeleverd. Ik kijk uit naar de eerste rit later 

deze week!

Dankzij de inspanningen van een aantal club-

leden, staat ook deze uitgave van uw lijfblad 

weer boordevol interessante en lezenswaar-

dige artikelen. Waar het tot enkele jaren terug 

“sprokkelen” was om het toenmalige club-

blaadje te vullen – zeker het 1e nummer van 

elk jaar was telkens lastig aangezien er nog 

geen ritten waren verreden – overtreft het 

VAN DE 
REDACTEUR

aanbod van kwalitatief hoogwaardige kopij 

nu steeds opnieuw mijn verwachtingen. 

Hulde voor de inzenders!

‘ Het aanbod 
van kwalitatief 
hoogwaardige 
kopij overtreft 
opnieuw mijn 
verwachtingen’

Naast de vastw rubrieken en (foto)verslagen 

van de nieuwjaarsreceptie bij Beeld en Geluid 

in Hilversum, de SWAP meeting met de 

Porsche 356 club en de jaarvergadering in 

het DAF museum in Eindhoven, zijn er ook 

deze keer enkele “specials”. Hakse Straatsma 

schreef een informatief en goed doorwrocht 

verhaal over de Porsche synchronisatie naar 

aanleiding van ‘t vijf en twintig jarig overlijden 

van de uitvinder hiervan: Leopold Schmid. 

Deze uitvinding is van bijzonder grote invloed 

geweest op de wereldwijde ontwikkeling van 

versnellingsbakken vanaf 1950. EC-lid Dick 

Bruil vertelt op zijn geheel eigen wijze hoe hij 

op zoek naar zijn nieuwe droom-911 in Califor-

nië verzeild raakte en aldaar een ontmoeting 

had met Porsche icoon Magnus Walker. Dick 

blijft voorlopig nog even doordromen… Jasper 

Visscher doet in de rubriek “Even voorstel-

len…” een boekje open over hoe hij zijn 911 op 

de kop tikte en wat hij inmiddels allemaal met 

zijn auto heeft meegemaakt. En dat is niet mis 

kan ik u alvast verklappen. 

Verder leest u in deze uitgave iets over de door 

clublid Peter Broerse geïnitieerde technische 

clubmeetings, waarover u binnenkort ook via 

de email wordt geïnformeerd. Een prima initia-

tief, wat uw aandacht beslist waard is.

Tot slot de column van Albert Vos. Dit jubile-

umjaar staan Albert’s bijdragen geheel in het 

teken van 50 jaar Porsche 911. Deze keer vertelt 

Albert over de “geboorte” van de Porsche 

901/911/912 eind jaren ’50 – begin jaren ’60 van 

de vorige eeuw en staat hij daarbij uitgebreid 

stil bij de destijds geproduceerde prototypes. 

Een absolute “must-read’ voor de liefhebber! 

Kortom, uw redacteur wenst u veel leesplezier 

en een goede start van dit Porsche seizoen toe.

Marc Bezem

Redacteur

‘68

 schaap ontwerpers rijdt porsche

schaapontwerpers   |   hooghiemstrplein 62, 3511 ax utrecht   |   030 - 276 91 67   |   info@schaapontwerpers.nl   |   www.schaapontwerpers.nl

De ontwerpers van SchaapOntwerpers zijn gek van klassieke Porsches. Naast het ontwerp van ons clubblad, verzorgen wij de fotografie van de auto’s van onze leden, ontwerpen en bouwen wij web-sites van raceteams en autodealers.Wilt u ook een ontwerp met passie, neem dan contact met ons op:030 - 276 91 67 | info@schaapontwerpers.nl
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jaarvergadering

paasrit

Club-jubileum rit

Rit Groningen

Weekend Eifel +OGP-Nürburgring (D)

Classic Wings & Wheels Gilze Rijen

Porsche Fest Autotron (onder voorbehoud)

Classics at the Castle (UK)

Rit Noord-Holland

Technische dag

Techno Classica Essen (D)

Porsche Scene Live Meeting

Porsche Treffen Dinslaken (D)

Classic races Zandvoort

10 mrt

01 apr

20 mei

22 | 23 jun

09 t/m 11 aug

17 aug

07 | 08 sep

06 t/m 08 sep

okt

nov

10 t/m 14 apr

28 apr

01 mei

11 jun

nemen u dan mee naar het ‘Lage Noorden’ 

van ons land. Daar gaan we op ontdekkings-

tocht naar het hart van één van onze grootste 

Nederlandse inkomstenbronnen… de GASunie. 

Om daarvan letterlijk af te koelen gaan we (bij 

mooi weer) ook nog een stukje wadlopen. 

De inschrijvingen van het weekend Eiffel+OGP-

Nürburgring (D) en Classics at the Castle (UK) 

zijn inmiddels volgeboekt en beloven beide 

veel vertier. 

Ons clublid en divisiedirecteur bij Libema 

Jan Blijenberg en Jan de Boer van RS Magazine 

organiseren op 7 en 8 september op het 

Autotron het Porsche Fest. Dit groots opgezette 

evenement met als thema “50 jaar Porsche 

911” zal worden verlevendigd met clubstands, 

oud Porsche-coureurs, legendarische Porsche 

auto’s, restaurateurs, specialisten, boeken, 

automobilia etc. Kortom, teveel om hier alle-

maal op te noemen. Een evenement voor elke 

Porsche-liefhebber met zijn of haar gezin! 

Mede vanwege het “dubbele jubileum” van 

onze club en de Porsche 911 (en 912) zijn we 

speciaal door Jan uitgenodigd om hieraan 

deelnemen. U wordt hierover nog nader geïn-

formeerd. We sluiten het jaar af met een rit in 

Noord Holland in oktober en de technische 

dag in november. In de vorige uitgave van ons 

clubblad had ik aangegeven dat we de behoefte 

aan meer technische (klus) dagen aan het 

inventariseren zijn. We zijn daar intussen een 

stukje verder mee en gaan binnenkort bekijken 

hoe we de wensen van de clubleden kunnen 

vormgeven. Tot slot graag uw aandacht voor 

een extern evenement dat ook clubevenement 

is geworden: Classic Wings & Wheels op vlieg-

veld Gilze Rijen. Beslist de moeite waard! 

Namens de EC, nog veel plezier met alles wat 

dit jaar nog komen gaat.

Bernie Westhoff

VAN DE 
EVEnEMEnTEnCOmmISSIE

KALEnDER 2013  

club evenementen

externe evenementen

Het nieuwe jaar is begonnen met de voort-

durende recessie en andere vaak negatieve 

berichten over ons aller ‘welzijn’. Hiervan 

lijkt binnen de oldtimerwereld nog weinig 

te merken, ook binnen onze club niet. Onze 

bejaarde stalen rossen geven natuurlijk ook 

nét dat extra stukje afwisseling om even 

(onder)weg te zijn van de realiteit. We merken 

dat ook aan de toegenomen animo onder de 

leden voor deelnemen aan en organiseren van 

evenementen en bijeenkomsten. Daarbij richt 

de club zich meer en meer op evenementen 

met en in de ons omringende landen. Zo staat 

er nog steeds de organisatie van een interna-

tionaal evenement op onze verlanglijst en zijn 

er dit jaar een viertal ritten waarbij we het 

buitenland aandoen.

Dit clubjubileumjaar is gestart met de door 

de Porsche 356 Club georganiseerde SWAP 

meeting. Een prima verlopen evenement waar 

dit jaar maar liefst 31 van onze clubleden met 

introducés aan deelnamen. Daarna volgde 

onze eigen prima bezochte nieuwjaarsbijeen-

komst bij Beeld en Geluid in Hilversum, waar 

zich ruim 60 personen voor hadden ingeschre-

ven. Na het gezellig samenzijn, de toespraak 

van onze voorzitter en de lunch stortten zich 

diverse clubleden met veel plezier in de storm-

achtige evolutie van onze radio en televisie.

Op het moment van dit schrijven worden de 

uitnodigingen verzonden voor de jaarverga-

dering in het DAF-museum en de door Elbert 

en Marja de Graaff georganiseerde Paasrit op 

1 april a.s. Op 2e Pinksterdag staat een door 

Gerard Wigmans uitgezette Pinkster-jubileum-

rit door Nederland en een stukje Duitsland 

gepland. Deze rit staat geheel in het teken van 

ons 20-jarig clubbestaan en zit naar ik begrijp 

vol met bijzondere verrassingen. We rekenen 

uiteraard op een grandioze opkomst… 

Binnenkort volgt ook de uitnodiging voor de rit 

in Groningen. Klaas Eisinga en Bert Uitvlugt 
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EVEN VOORSTELLEN 
JAARGANG 21 | NR. 1

Hoe kom je aan een Porsche?

Vanaf mijn jeugd heb ik al een grote liefde 

gehad voor het merk Porsche en in het bijzon-

der de 911. Tijdens mijn studie in Delft was 

één van onze favoriete uitjes om naar Joop 

Stolze in de Lier te rijden en daar te dromen 

van een eigen 911. Op straat in Delft zag ik in 

die tijd een prachtige staalblauwe Targa staan 

uit 68. Toen ik de combinatie van het blauw 

met de roestvrij stalen rol beugel zag was 

het voor mij duidelijk: ik wilde ook een oude 

Targa. In de jaren na mijn studie woonde ik 

in Den Haag en Utrecht en de binnenstad is 

geen plaats voor een hobby auto, maar in die 

tijd bleef ik mijn spaarrekening wel trouw het 

Porschefonds noemen. 

‘ Ik bleef mijn 
spaarrekening  
trouw het  
Porschefonds 
noemen’

Toen we besloten naar Heemstede te gaan ver-

huizen stond een garage dan ook hoog op mijn 

wensen lijstje tijdens onze huizenjacht. En 

FACTSHEET
Naam:  Jasper Visscher

Leeftijd:  37 jaar 

Stad:  Heemstede

Beroep:  Strategy consultant 

Burgerlijke  getrouwd met Merel, 

staat:   vader van 2 kinderen,  

Berend (4), Roemer (1) 

Auto:  Porsche 911 T Targa

Bouwjaar:  1970

Kleur:  Rood 

Motor:  2.2 T

Bijzonder:   Comfort pakket (S bumpers, stoot-

randen en dorpels, S instrumenten, 

gouden letters op de motorkap,  

leren stuur en Fuchs velgen)

EVEN VOORSTELLEN:
     CLUBLID JAspER VIssChER
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niet lang nadat we verhuisd waren begon mijn 

zoektocht naar een pre-impact Targa. Naast 

de Porsche Bijbel van Peter Morgan heb ik om 

aan informatie te komen veel gelezen op het 

Porscheforum en op de site van Pelican Parts. 

Daarnaast ook snel aspirant-lid geworden van 

onze mooie club en de verschillende techni-

sche artikelen op de site gelezen. Het beeld 

van mijn droomauto werd steeds duidelijker. 

Als enthousiast sleutelaar wilde ik een project 

auto, maar hij moest wel rijden, zodat ik er wel 

direct van kon genieten. Ik wilde ook een motor 

met carburateurs omdat ik die techniek beter 

begrijp dan de mechanische injectie. 

In mijn zoektocht heb ik gekeken bij particulie-

ren, specialisten en op internet. Een aankoop 

via E-bay uit de VS vond ik een te groot risico, 

maar uiteindelijk heb ik mijn auto gevonden  

bij een particulier die dit risico wel had aan-

gedurfd en twee auto’s uit Californië had laten 

overkomen. Hierdoor kon ik gewoon in Neder-

land een aankoopkeuring laten uitvoeren. Uit 

deze keuring kwam een waslijst met gebreken, 

maar ook de conclusie dat het een goede 

harde basis was voor een restauratie. Dus eind 

2009 werd ik de trotse eigenaar van een echte 

Porsche 911. De auto is toen opgehaald door 

Renntech uit Steenwijk om daar gedurende 

de winter rijklaar gemaakt te worden. Mijn 

eerste doel was om de auto technisch in orde 

en veilig te krijgen. Het onderstel en de rem-

men zijn totaal gereviseerd en de plaatdelen 

van de tankdrager zijn vervangen. De motor is 

uit de auto gehaald om de kettingspanners te 

vervangen door hydraulische en de koppeling 

is vervangen. Daarnaast zijn de carburateurs 

gereviseerd, is het plaatwerk gecoat en alles 

schoongemaakt, zodat de motor er ook weer 

fris uitzag. Tot slot, als slagroom op de taart, 

zijn er SSI warmte wisselaars en een RVS 

Dansk demper gemonteerd. Gedurende deze 

winter ben ik regelmatig naar Steenwijk gere-

den om mee te sleutelen. Hoewel ik me vooral 

heb bezig gehouden met de cosmetische kant 

en het monteren van wat eenvoudige onder-

delen was het voor mij toch erg belangrijk en 

leerzaam om van dichtbij het hele project mee 

te maken. In het voorjaar was het dan zover. 

De afspraak bij de RDW in Heerenveen was 

gemaakt voor in importkeuring. Echter een dag 

van te voren bleek er een grote benzine plas 

onder mijn auto te liggen. De brandstof pomp 

was lek en ik moest met spoed een nieuwe 

vinden. 

Een originele Bosch pomp bleek een gouden 

speld in een hooiberg te zijn, maar via internet 

kwam ik erachter dat er een goede vervanging 

bleek te zijn van Pierburg. Deze heb ik nog net 

voor sluitingstijd kunnen kopen bij een auto-

materialen zaak en de volgende ochtend ben  

ik vroeg naar Renntech vertrokken om de pomp 

te vervangen zodat ik toch naar de keuring 

kon. De tocht van Steenwijk naar Heerenveen 

waren voor mij de eerste kilometers in mijn 

eigen Porsche en het geluk kon niet op toen de 

auto met vlag en wimpel door de keuring kwam 

en dus eindelijk met mij mee naar huis kon. 

Een mooie zomer met veel leuke tochtjes 

volgde. Ik vond het fantastisch om rond te 

rijden met mijn vrouw naast me en ons zoontje 

van 1 in zijn Porsche stoeltje achterin. Mooi 

weer was echter nog wel essentieel voor deze 

tochtjes want het Targa dak was niet zo goed 

meer. En zo volgt vanzelf het volgende winter 

project. Ik heb het Targa dak door Rovako uit 

Pijnacker uit elkaar laten halen om zelf het 

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND 

frame op te knappen. Vervolgens heb ik het 

frame met een waslijst aan schroefjes, haakjes 

en dopjes samen met de auto teruggebracht 

naar Pijnacker waar het dak geheel als nieuw 

is opgebouwd. Essentieel is het hierbij dat het 

afpassen gebeurd op de auto zodat het dak 

perfect sluit. Met als resultaat dat ik nu ook 

hard kon rijden met het dakje erop zonder doof 

te worden. Tijdens deze winter heb ik zelf in 

mijn garage de Fuchs velgen opgeknapt. 

Dit is een beetje het ritme dat ik wil vervolgen, 

in de zomer rijden en in de winter klussen. 

De volgende winter was het interieur aan de 

beurt. Stuur verstuurd naar Duitsland, tellers 

naar België en de stoelen naar Twente. Het 

interieur was in de VS helemaal beplakt met 

een soort bitumen. Deze heb ik verwijderd 

en het interieur met een stuk tapijt van een 

tijdelijk bekleding voorzien. Een echt passende 

tapijt set komt er pas als ik de auto opnieuw 

laat spuiten, maar dat staat voorlopig nog niet 

in de planning. 

Na de technische dag vorig jaar bij Edwin Lam-

mertink bleek dat ik op het tochtje Heemstede 

- Enter en weer terug toch meer dan een liter 

olie had verbruikt. Het viel mij ook al op dat 

het niet leuk was om achter mij te rijden, want 

bij het afremmen op de motor was de blauwe 

walm vreselijk. Dus het nieuwe winterplan was 

geboren: een volledige motorrevisie. Ik heb 

eerst het boek “How to rebuild your Porsche 

engine” van Wayne Dempsey gekocht en een 

paar keer gelezen en informatie ingewonnen  

bij clubleden Hessel Roukema en Dennis 

  ‘Al na 50 km rijden 
hoorde ik een steeds luider 

kloppend geluid...’

EVEN VOORSTELLEN 
JAARGANG 21 | NR. 1
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Vlaam, die beiden zelf al een motorrevisie had-

den uitgevoerd. Ik sleutel graag maar voor deze 

klus was toch wel wat moed nodig om het aan 

te pakken. Mijn vrouw was hoog zwanger van 

onze tweede en ik had haar plechtig beloofd 

nog niet te beginnen voordat de baby er was. 

En deze tijd heb ik gevuld met het verzamelen 

van de juiste materialen om de klus goed te 

kunnen uitvoeren. Toen onze tweede zoon was 

geboren duurde het maar twee weken voordat 

ik samen met Hessel op een hele koude dag 

de motor uit de auto heb gehaald en heb op-

gehangen in de motorbok. Deze heb ik samen 

met het benodigde speciale gereedschap van 

Hessel en Dennis kunnen lenen. 

Na de demontage zijn de verschillende delen 

beoordeeld door van Rijn motorenrevisie bij mij 

om de hoek in Cruquius. Het goede was dat de 

meeste interne onderdelen in nieuw staat wa-

ren, maar omdat de 2.2 een magnesium carter 

heeft moest deze wel opnieuw worden gevlakt 

en gelijnboord. De maatvoering van de zuigers 

en cilinders was ver buiten de limiet en dus ben 

ik op zoek gegaan naar een nieuwe set. Uitein-

delijk heb ik originele Mahle T cilinders gekocht 

met S zuigers. Dit samen met heel veel andere 

onderdelen opgehaald uit Duitsland en toen 

kon de opbouw weer beginnen. Het opbouwen 

viel mij erg mee. Het boek van Dempsey biedt 

een duidelijke stap voor stap handleiding met 

heel veel foto’s. Toen het shortblok weer dicht-

zat waren de koppen ook klaar en kon ik het 

blok verder afbouwen. Het ging erg soepel en 

zelfs het op tijd zetten van de nokkenassen was 

snel gedaan met de hulp van Hessel. Niet veel 

later heb ik de motor met behulp van een paar 

vrienden teruggeplaatst in de auto. De volgende  

dag was het spannende moment van de eerste 

start. Ook dit ging wonderbaarlijk goed en 

dezelfde dag heb ik alweer een stukje gereden. 

Toen wist ik nog niet dat deze soepele start 

uiteindelijk zou leiden tot een minder goed 

vervolg. Al na 50 km rijden hoorde ik een 

steeds luider kloppend geluid. Dat was een 

grote teleurstelling. Ik twijfelde ernstig of ik 

alles wel nauwkeurig had gemonteerd, met de 

juiste aanhaal momenten of dat ik een andere 

fout had gemaakt. Ik heb toen alle mogelijke 

oorzaken bekeken die je in eerste instantie 

verdenkt, maar helaas geen oorzaak kunnen 

vinden. Naar veel overleg met verschillende 

hulplijnen heb ik toen toch weer het blok uit 

de auto gehaald om er achter te komen dat één 

van de gloednieuwe zuigers was vast gelopen 

in de cilinder. Vervolgens heb ik veel mensen 

geraadpleegd over mogelijke oorzaken. Bij de 

technische dag afgelopen november sprak met 

een aantal clubleden die opmerkten dat er toch 

wel erg veel speling zat tussen de beschadigde 

zuiger en cilinder. Ik heb de zuiger en cilinder 

teruggestuurd naar mijn leverancier in Duits-

land en die bevestigde dit vermoeden. Er is 

waarschijnlijk iets fout gegaan bij de productie 

van de zuiger. Op dit moment is de garantie 

zaak lopende en ben ik nog in afwachting van 

een nieuwe zuiger en cilinder. Hopelijk worden 

ze snel geleverd zodat ik dit voorjaar weer kan 

rijden en eindelijk eens meedoen aan een rit 

met de club, want hoewel ik het sleutelen erg 

leuk vind, is mijn doel altijd geweest om ook 

lekker te kunnen rijden en nu ook met mijn 

jongste zoon in het zitje.
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DE PORSCHE SYNCHRONISATIE
JAARGANG 21 | NR. 1

Vijfentwintig jaar geleden over-

leed Leopold Schmid de uitvinder 

van de Porsche synchronisatie. 

Alle reden om eens aandacht te 

schenken aan deze uitvinding die 

een grote invloed heeft gehad op 

de ontwikkeling van versnellings-

bakken na 1950.

 

Leopold schmid
Leopold Schmid, op 14 augustus 1912 geboren in 

het kleine Oostenrijkse dorpje Hieflau in de pro-

vincie Stiermarken, begint zijn carrière in 1936 bij 

de Adler autofabriek in Frankfurt. In 1941 stapt hij 

over naar het Porsche constructiebureau, eerst in 

Zuffenhausen bij Stuttgart en later in de oorlog in 

het Oostenrijkse Gmünd waar hij zich bezig houdt 

met ontwerp van de onderwagen en de tracks van 

de 190 ton zware Maus tank. 

Na de oorlog blijft Schmid in Gmünd en maakt 

daar deel uit van het Porsche constructieteam. 

Op 13 maart 1947 meldt de dan 35 jarige Schmid 

zijn constructie voor een “Geschwindigheits-

wechselgetrieb mit Gleichlaufeinrichtung” 

aan bij het Patentbureau in Wenen. Om de 

patentkosten te kunnen betalen verkoopt zijn 

vrouw Christel tapijt en haar naaimachine. 

Onder nummer 166088 wordt het patent in 1950 

verleend. Gebruikelijk wordt een patent op de 

naam van het bedrijf gezet en krijgt de uitvin-

der afhankelijk van het succes van het patent 

bijvoorbeeld een loonsverhoging of bonus, 

maar Schmid sluit op 29 mei 1947 met de firma 

Porsche de overeenkomst dat hij de uitvinder 

van de synchronisatie is en dat Porsche deze 

uitvinding tegen deelname aan de opbrengsten 

vermarkten mag. De door Schmid bedachte 

LEOpOLD SCHmID
DE pORsChE synChROnIsATIE

synchronisatie met een onderbroken dakvor-

mige en verende synchromeshring voorzien 

van een slijtvaste molybdeen laag (figuur 1), 

zal de geschiedenis ingaan als de Porsche 

synchronisatie.

De eerste versnellingsbak waarin deze  

synchronisatie wordt toegepast is de in 1947 

nog in Gemünd door Schmid ontworpen 5 

versnellingsbak voor de vierwiel aangedreven 

Cisitalia formule 1 wagen. Het grote voordeel 

van de “Porsche synchronisatie” t.o.v. al  

bestaande synchronisatie systemen zoals die 

van Borg-Warner (o.a. toegepast bij Opel) is 

dat de schakeltijd van 0,4 tot 0,1-0,2 seconden 

verkort wordt. Daarnaast is het een bijzonder 

compacte constructie zodat de synchronisatie 

vaak in het bestaande huis van niet gesynchro-

niseerde versnellingsbakken past.

Gesynchroniseerde  
versnellingsbak voor de 356
In 1940 is men bij Porsche in opdracht van VW 

al bezig met studies om de versnellingsbak van 

de Volkswagen te voorzien van synchronisatie 

(ontwikkelingsnummer Type 126), maar dit is 

verder niet gerealiseerd. In 1948 volgen studies 

om een synchronisatie voor de VW versnel-

lingsbak te ontwerpen volgens het Schmid 

systeem (Type 383 en 384). Het lukt Schmid 

vier synchromeshringen in het bestaande VW 

versnellingsbakhuis onder te brengen, alleen 

is er dan geen plaats meer voor de achteruit 

tandwielen. Deze worden buiten het huis 

achter een apart deksel geplaatst. Als VW 

tevreden zou zijn geweest met een synchroni-

satie voor alleen de hoogste 3 versnellingen, 

wat toentertijd gebruikelijk is, dan had alles in 

het bestaande huis gepast. Maar Nordhoff, de 

directeur van VW, verwerpt de Porsche ontwer-

pen; zijn achtergrond bij Opel , evenals die van 

de hoofdconstructeur van VW, is de oorzaak 

dat bij VW gekozen wordt voor de bekende 

Borg-Warner synchronisatie zoals die ook bij 

Opel werd toegepast. 

In 1951 beseft men bij Porsche dat de tot dan 

gebruikte versnellingsbakken van Volkswagen 

de steeds grotere vermogens en koppels van de 

vooral de 1,5 liter Porsche motoren niet meer 

aankunnen. De versnellingsbakproblemen van 

de Porsches 356 bij de rally Luik-Rome –Luik, 

bij de recordpogingen in Montlhery bij Parijs 

in 1951 en de Mille Miglia in 1952, zijn hierop 

terug te voeren. Daarnaast vereist de geheel 

ongesychroniseerde VW versnellingsbak een 

zeer geroutineerde chauffeur (dubbel koppelen 

en tussengas bij terugschakelen) om vlot en 

zonder te kraken te kunnen schakelen. Een 

handigheid die niet iedereen gegeven is.

In 1951 wordt op basis van de studies uit 1948 

begonnen met de ontwikkeling van een vol-

ledig gesynchroniseerde vier versnellingsbak 

(type 519) voor de 356, maar nog wel in het 

magnesium huis van de VW bak. Daar VW niet 

voor de Porsche synchronisatie heeft gekozen, 

moet Porsche de productie van de versnellings-

bak zelf realiseren. De versnellingsbakfabriek 

Getrag in Ludwigsburg zal de nieuwe versnel-

lingsbakken bouwen, maar deze leverancier 

van vrachtauto versnellingsbakken lukt het 

eerst niet de Porsche kwaliteitsnorm te halen, 

zodat Porsche de samenbouw van de bakken 

zelf moet uitvoeren. In juli 1952 wordt met de 

productie begonnen; Porsche noemt het “das 

Servo –Synchrone-Getriebe (figuur 2).

‘ De door Schmid  
bedachte  
synchronisatie 
zal de geschie
denis ingaan 
als de Porsche 
synchronisatie’

De versnellingsbak van het type 519 wordt 

in 1957 vervangen door het type 644. Het 

binnenwerk van deze bak is vrijwel gelijk met 

het vorige type maar in tegenstelling tot het 

horizontale gedeelde VW huis is het alumini-

umhuis van de 644 uit een stuk gegoten ; een 

“Tunnelgehäuse”. 

Licenties
De toepassing van de Schmid synchronisatie 

in de Porsche versnellingsbakken betekent de 

doorbraak van dit type synchronisatie . In de 

loop van de jaren wordt deze synchronisatie 

door vele autofabrikanten toegepast bij zowel 

personenwagens, vrachtauto’s als racewagens 

(o.a. Vanwall, Ferrari en Mercedes). Licenties 

gaan o.a. naar BMC, Alfa Romeo, BMW, DKW, 

Datsun, Glas, Lancia, Ferrari, Mercedes, Simca 

en Volvo. Tot 1959 zijn op basis van deze 

constructie en de toepassingen meer dan 70 

patenten in twaalf landen aangemeld. Tot 1968 

worden er per jaar meer dan een miljoen ver-

snellingsbakken volgens het systeem Porsche 

geproduceerd. Porsche krijgt hieruit aanzien-

lijke licentie inkomsten. Het Duitse tijdschrift 

“Der Spiegel “ schat in 1961 dat Porsche per 

vrachtautoversnellingsbak 8 Mark en voor 

iedere personenwagenversnellingsbak 2 Mark 

ontvangt. Schmid krijgt zijn aandeel en dat 

geeft hem de financiële onafhankelijkheid die 

hij later goed kan gebruiken.

Verbeterd ontwerp
In 1957 ontwerpt Schmid een verbeterde 

uitvoering van zijn synchronisatie die eind 

1958 in productie gaat in een gewijzigd huis 

(type 716). Hoewel deze nieuwe uitvoering 

gecompliceerder is dan de vorige uitvoering, 

blijkt deze uitvoering toch nog goedkoper te 

produceren zijn. Deze uitvoering waarbij met 

een soort blokkering de synchronisatie van 

de tandwielen nog sneller plaats vindt, levert 

weer een nieuw patent op (patent DE1038925, 

aangemeld op 10 juli 1957). Met de invoering 

van de Porsche 356B in 1959 wordt een licht 

gewijzigde versnellingsbak (type 741) met 

het zelfde binnenwerk als de 716 toegepast. 

Deze bak wordt vervolgens ook toegepast in 

de 356C.

Voor de 911 en 912 (later ook toegepast in de 

914) wordt een geheel nieuwe versnellingsbak, 

type 901, met 4 of 5 versnellingen ontworpen 

die tot 1972 wordt toegepast. Ook deze versnel-

lingsbakken krijgen de Schmid synchronisa-

tie. Door de toename van het motorkoppel 

wordt vanaf 1972 het versnellingsbak type 915 

toegepast (voortgekomen uit de bak van de 

908). In ons clubblad van april, juli, oktober en 

december 2009 (zie ook de website van onze 

club) heeft Piet Kraan uitgebreid geschreven 

over deze versnellingsbakken. Bij de 911 heeft 

1
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dit type synchronisatie tot 1987 standgehou-

den. Maar de concurrentie heef intussen niet 

stilgezeten . Het gevolg is dat bij de volgende 

generatie versnellingsbakken, de G50, een 

Borg-Warner synchronisatie wordt toegepast. 

De reden om over te gaan op dit type syn-

chronisatie is de goedkopere productie en de 

soepeler schakeling.

Gedurende de gehele periode, van begin jaren 

50 tot in de jaren 80, is de Schmid synchroni-

satie bij vrijwel alle Porsche typen toegepast, 

ook bij de sport- en racewagens. Een uitzonde-

ring zijn de 924 en 944 die een Audi versnel-

lingsbak met de Borg-Warner synchronisatie 

krijgen. Alleen de 924 Turbo modellen worden 

uitgerust met een Getrag bak met Porsche 

synchronisatie.

Carrière van Leopold schmid
Leopold Schmid maakt in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw carrière bij Porsche en is in 

1961 een van de hoofdconstructeurs onder 

de leiding van Klaus von Rücker en de oude 

hoofdconstructeur Karl Rabe. Als Karl Rabe in 

die tijd met pensioen gaat en Klaus von Rücker 

naar BMW overstapt, hoopt Leopold Schmid 

een verdere carrièrestap te maken. De opvolger 

van Von Rücker wordt echter niet Schmid maar 

Hans Tomala, een relatief onbekende ingenieur 

afkomstig uit de tractorconstructie. ;j-7 

Schmid trekt zijn conclusies en op 31 mei 1962 

neemt hij ontslag bij Porsche en begint zijn ei-

gen uitvinderbureau in Stuttgart. In zijn tijd bij 

Porsche krijgt hij al een groot aantal patenten 

op zijn naam maar daarna overspoelt hij tot 

zijn overlijden op 8 april 1988 het patentbureau 

met patentaanvragen. Meer dan 100 patenten 

staan tenslotte op zijn naam variërend van 

veiligheidsstuurkolommen, plaatsbesparende 

reservewielen, schokdempers, schijfremmen, 

ruitenwissers tot kruiskoppelingen. Als een 

van de laatste patenten is een patent voor een 

verbetering van zijn synchronisatie. Als hij bij 

Porsche gebleven was hadden wij mogelijk bij 

onze nieuwe auto’s nog steeds met een weer 

verbeterde versie van de door Leopold Schmid 

bedachte synchronisatie rondgereden.

Geraadpleegde en geciteerde bronnen:

· Die Porsche-Techniek, Jeff Daniels

·  Porsche Geschichte und Technik der  

Renn- und Sportwagen; Karl Ludvigsen

· Deutsches Patent- und Markenamt

· Motor Klassiek, juli 1988

·  Blad Klassieke 911&912 club Nederland, Piet 

Kraan, uitgave juli, oktober, december 2009

· Pelican Parts, Technical Forum

· Website auto-techniek.com

· “Der Spiegel “ uitgave 41 van 4 oktober 1961

hoe werkt de schmid  
synchronisatie?
Figuur 3 geeft een beeld van de eerste Porsche 

versnellingsbak (type 519) en de onderdelen 

van de synchronisatie. Het tandwielpaar van 

de achteruit liggen geheel links buiten het 

eigenlijke huis achter een eigen afdekkap, de 

tandwielparen van de 1ste t/m de 4de in het 

huis. Bij het schakelen van een versnelling 

wordt steeds het tandwiel van een tandwiel-

paar dat los om de as kan draaien, vast met 

de as verbonden. Deze koppeling door het in 

elkaar schuiven van twee tandkransen, een 

aan het tandwiel (de zgn hondentanden) en de 

andere aan de schakelring kan alleen zonder 

tandgeknars tot stand komen als het tandwiel 

en de schakelring het zelfde toerental hebben 

(gesynchroniseerd). De synchronisatiering 

moet hiervoor zorgen. Deze onderbroken  

verende synchronisatiering die links van 

tandwiel is getekend zit in werkelijkheid rond 

het linker  cilindrische deel van het tandwiel 

en valt met de opening in het slot zodat de 

ring niet verdraaien kan, maar wel de ruimte 

heeft om wat ingedrukt te worden. Als nu bij 

het schakelen de schakelring die met de as 

verbonden is via het verbindingsstuk naar 

rechts wordt bewogen (zie figuur 4) komen de 

conische vlakjes van de getande binnenkant 

van de schakelmof en de synchronisatiering 

tegen elkaar. Door de schakelring nog verder 

naar rechts te bewegen zal de verende syn-

chronisatiering in elkaar worden gedrukt zodat 

de wrijvingskrachten op de conische vlakken 

toenemen (hoe groter de wrijving hoe meer de 

synchronisatiering naar buiten gedrukt wordt) 

en de toerentallen van de schakelring en het 

tandwiel snel gelijk worden. Dan kan de ver-

tanding van de schakelmof gemakkelijk in de 

tandkrans van het tandwiel worden geschoven 

en de verbinding tussen tandwiel en as is dan 

tot stand gebracht. De dakvormige synchroni-

satiering zit dan opgesloten in het overeen-

komstige profiel van de schakelring zodat de 

schakelring niet gemakkelijk terug schiet.

Bij de door Schmid verbeterde synchronisatie, 

in deze uitvoering toegepast vanaf versnel-

lingsbak type 716, wordt nog een extra kracht 

gegenereerd bij het schakelen. Hoe groter de 

toerentalverschillen hoe groter deze extra 

kracht. Dit heeft als voordeel dat het koppelen 

van de twee tandkransen pas kan gebeuren als 

de toerentallen gelijk zijn ook al wordt er veel 

3
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c. geheel in elkaar geschoven vertanding

b. vertanding schuift in elkaar  

a. Synchromeshring wordt samengedrukt

kracht gebruikt. In goed Duits noemt Porsche 

dit “Sperrsynchronisierung mit Servowirkung”. 

Hierbij zijn onder de synchromeshring nog 

twee halve veerringen (Sperrband) geplaatst 

met daartussen stootblokjes (ook wel stenen 

genoemd) waarvan er een in de opening van 

de synchromeshring valt en de andere in een 

opening van de tandkrans. 

Wanneer de schakelring richting versnellings-

tandwiel wordt gedrukt, glijdt de synchromesh -

ring in de schakelring (Figuur 6a), echter dit  

gebeurt pas volledig wanneer deze samenge-

drukt wordt, aangezien de buitenste diameter 

anders te groot is. Als de toerentallen niet 

gelijk zijn, wordt de synchromeshring mee-

gedraaid en steunt daarbij op een los ingelegd 

stootblokje, dat via twee halve veerringen 

op het met het versnellingstandwiel vast 

verbonden stootblokje werkt. Afhankelijk van 

het toerentalverschil tussen as en tandwiel 

wordt één van de halve veerringen gespreid en 

verhindert (spert) daardoor een samendruk-

ken van de synchromeshring; hoe groter het 

toerentalverschil en hoe groter de kracht op de 

schakelring, hoe groter de sperwerking.  

Pas wanneer er door de wrijving het zelfde toe-

rental wordt bereikt, werkt er geen kracht meer 

op de halve veerringen. De synchromeshring 

kan dan in de schakelring worden gedrukt 

(Figuur 6b en 6c). Aangezien de werking van 

de halve veerringen slechts in één richting 

gaat, worden twee halve veerringen gebruikt, 

waarvan de ene bij het versnellen en de andere 

bij het afremmen werkt.

Hakse Straatsma

DE PORSCHE SYNCHRONISATIE
JAARGANG 21 | NR. 1



MAART 2013  |  911 • 912

20 21KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND 

NIEUWJAARSRECEPTIE
JAARGANG 21 | NR. 1

 Ondernemen vergt vandaag de dag al je aandacht. De fi losofi e van FSV is 

erop gericht u als ondernemer maximaal te ondersteunen, op nationaal en 

internationaal gebied, als het om fi nanciële, fi scale en juridische aspecten 

gaat. Maar ook een loongebouw, een uitstekende loonadministratie, 

gecombineerd met hoogwaardige P&O support. Voor lastige trajecten als 

estate planning en bedrijfsoverdracht beschikken wij over specialisten.

Goed beschouwd sturen wij erop aan u alle ruimte te bieden voor succesvol 

en uitgebalanceerd ondernemen, waarbij u op maat van onze expertise 

gebruik maakt.

uitgebalanceerdondernemen.nl

Hoe uitgebalanceerd 
is uw toekomst?

 AMSTERDAM  •  TIEL  •  WAALWIJK  •  ZALTBOMMEL  
•  TELEFOON (0418) 579 679  •  WWW.FSV.NL

JANUARI 2013 
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voor de nieuwjaarsreceptie op 27 januari jl. 

hadden zich 64 deelnemers ingeschreven, 

waaronder 6 kinderen. Een mooie opkomst, 

die ongetwijfeld verband hield met de locatie; 

dit jaar was gekozen voor het Instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum. 

In zijn Nieuwjaarspeech wees de voorzitter 

op de overeenkomst tussen het Instituut 

voor Beeld en Geluid en onze club.  

Ze houden zich allebei bezig met erfgoed;  

het Instituut met audiovisueel erfgoed en onze 

club met mobiel erfgoed. Als exponent van 

automobiel erfgoed gold ook de aanwezige 

ex-Racing Team Holland monteur Gerard Nol. 

Gerard kan altijd prachtige verhalen vertellen 

over de goede oude tijd waarin Gijs van Lennep, 

Ben Pon en anderen met relatief weinig mid-

delen indrukwekkende successen behaalden. 

Bij de populariteit van de locatie werd ook stil 

gestaan. De voorzitter beloofde dat het bestuur 

het wervend effect van de locatiekeuze in het 

achterhoofd zou houden bij de organisatie van 

toekomstige nieuwjaarsrecepties.

Kijkend naar de toekomst werd de evenemen-

tenkalender doorgenomen; de viering van ons 

4e lustrum tijdens de Pinksterrit op 20 mei en de 

50e verjaardag van de Porsche 911; die werd in 

september 1963 op de Internationale Auto Aus-

stellung in Frankfurt geïntroduceerd. Van het 

Porsche 911 event dat Pon in 2013 organiseert is 

de datum nog niet bekend, maar wel dat wellicht 

een poging zal worden gedaan om zoveel moge-

lijk Porsches 911 bij elkaar te krijgen. De bekende 

evenementen als de Paasrit, een bezoek aan  

de Klassieke Races op de Nürburgring, de 

Herfstrit (in Noord-Holland) een technische dag 

staan weer op het programma, maar ook nieuwe  

initiatieven als een rit in Noord-Nederland  

(met wadlopen) en een bezoek aan Classics at 

the Castle in Engeland werden genoemd.

‘ Het instituut 
en onze club 
houden zich 
beide bezig 
met erfgoed’

Na het uitbrengen van een toast op het nieuwe 

jaar werd een lunch geserveerd en was het nog 

lang gezellig. Na afloop bezochten een aantal 

leden op eigen gelegenheid het Instituut voor 

Beeld en Geluid, waar inderdaad een enorme 

hoeveelheid TV en radio materiaal op heel in-

teractieve wijze beschikbaar is gemaakt. Al met 

al een mooie afsluiting van een goed begin.

Marc Bezem
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TECHNISCHE ClUbmEETINgS
oNdeR leIdINg vAN PeteR BRoeRse

Het bestuur is continue in beweging 

en luistert naar de behoeften van 

haar leden. Hierbij kan soms een 

nieuw evenement ontstaan. Graag 

willen wij uw opinie om inzicht te 

krijgen in de belangstelling voor 

zo’n (mogelijk) nieuw evenement. 

Uw reactie en input is essentieel 

om als bestuur tot een dergelijke 

besluitvorming te komen.

De ervaring leert dat de jaarlijkse Technische 

dag een zeer geslaagd evenement is, waarbij  

de opkomst behoorlijk hoog is. Er is veel 

belangstelling voor het functioneren van de 

techniek in onze Porsches. De techniek en het 

functioneren ervan is dan ook nauw verbonden 

aan het gebruiksgenot en de karakteristiek van 

onze klassiekers. 

Mogelijk wilt u hier meer van weten, zodat 

u zelf in staat bent technische controles, 

beoordeling en bepaalde werkzaamheden uit 

te kunnen voeren. Wij denken hierbij (globaal) 

aan controle aspecten voor de jaarlijkse APK, 

hetgeen een breed scala van de techniek bevat, 

kleinere onderhoudswerkzaamheden zoals het 

vervangen/afstellen van de V-riem, koppelings-

kabel, remmen, het elektrisch systeem etc. 

Maar bijvoorbeeld ook een praktische bena-

dering van de winterstalling en conservering 

van uw auto.  Ook voor aspirant leden en leden 

die in het kader van aankoop of verbeteringen 

belangstelling hebben voor beoordeling van 

carrosserie, interieur, motor & versnellingsbak 

en specificaties zijn wij ook voornemens een 

module samen te stellen. 

Clublid Peter Broerse wil op enthousiaste wijze 

zijn kennis, ervaring en werkplaats beschikbaar 

stellen om een dergelijke Technische Clubmee-

ting (TM) mogelijk te maken. Albert Vos (Techni-

sche Commissie) zal Peter hierbij assisteren.  

Het bestuur heeft, afhankelijk van de respons  

op deze inventarisatie, 2 tot 4 TM’s per jaar in 

gedachten. Mede gezien de beschikbare ruimte 

en de beoogde betrokkenheid van de deelne-

mers kunnen maximaal 8 personen per evene-

ment deelnemen. De werkplaats is 6x8 meter, 

voorzien van een 2 koloms hefbrug, perslucht, 

krik en alle denkbare gereedschap. Binnen-

kort wordt ook een uitlaatgas afzuiginstallatie 

aangelegd. Er kan 1 auto binnen staan en er is 

op privé terrein parkeergelegenheid voor de 

bezoekers. Er wordt drinken en een eenvoudige 

lunch aangeboden. Kosten indicatie € 15,- p.p. 

Hieronder alvast een aantal voorstellen voor 

invulling van de Technische Clubmeetings. 

1.  Uitleg en praktische uitvoering van controle 

en onderhoudswerkzaamheden

·  controle van APK aspecten;

·   controle onderhoudsaspecten (accu, remmen, 

v-snaar, afstelling van koppelingskabel, 

kachelsysteem, brandstofslangen etc.)

·   Onderstel, wiellagers, fusee, schokdempers, 

afstelling en uitlijning

·   Remmen (hoofdremcilinder, remleidingen, 

remslangen, remklauwen, remblokken, 

remschijven, handrem)

·  Winterstalling en conservering

2. Work shops (op hobby matig niveau)

·   Remblokken, remschijven, remschoenen 

vervangen. Remmen ontluchten.

·  Schokdempers vervangen

·  Olie en filter vervangen

·  V-snaar vervangen

·   Elektrisch systeem. Dynamo controleren, 

basis metingen, lekstroom meten, diagnose 

verlichtingsysteem.

·  Etc. (nadere wensen van clubleden).

3.  Aankoop adviezen, tips en inspectie instruc-

ties (met name aspirant leden of leden die 

een Klassieke Porsche willen aankopen)

·  Behoefte / voorkeur bepalen

·   Specificaties, serienummers, eigenschappen 

en uitrusting

·  Staat van onderhoud en carrosserie

·  aankoopbegeleiding

·  aankoopkeuring

4.  Uitleg over het restauratie proces,  

mogelijkheden en afwegingen.

·  Wat houdt een restauratie in?

·   Welke omvang (tijd en kosten) heeft een 

restauratie?

·   Welke mogelijkheden bestaan er ten aanzien 

van restaureren?

·  Inventarisatie van omvang

·  Inventarisatie van onderdelen en arbeid

·  Deel projecten

·  Exterieur

·  Interieur

·   Technisch (onderstel, stuurinrichting,  

remmen, dynamo, startmotor, leidingen etc.)

·  Motor & versnellingsbak

·  Eigen beheer, uitbesteding

Een week na het verschijnen van het clubblad 

ontvangt elk clublid een email waarin wordt 

gevraagd of er belangstelling bestaat voor de 

technische clubmeetings en zo voor welke 

module (1 t/m 4).

De Evenementen Commissie
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2013 
SWAP mEETINg
De binnen de Porsche 356 Club en Klassieke Porsche 911 & 912 Club 

Nederland inmiddels tot jaarlijkse traditie verworden SWAP mee-

ting was ook deze keer een geslaagde start van het clubseizoen... 
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PORSCHE 
verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche 
vormen een legendarische klasse. 
Elke Porsche is uniek en heeft 
voor u een onschatbare waarde. 
Porsche’s vragen om een speciale 
behandeling ook op het gebied 
van verzekeren.

Peter Yska Verzekeringen is 
gespecialiseerd in de verzekering van 
nieuwe en klassieke modellen: vanaf
8 jaar is al een klassieker-verzekering
tegen taxatiewaarde mogelijk.

voor informatie 06 188 134 48 
of kijk op www.yskaverzekeringen.nl

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10
7678 VC Geesteren

1e taxatiekosten voor 
clubleden €50,--

Taxatie 1x per 36 maanden

Verzekering tegen vaste taxatie

Maximaal 10.000 km per jaar

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

Phone: +32 (0) 475 53 56 22

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

356   911   912   914   928   964   993

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding 
volgens originele specificaties

Classic Porsche Interiors
lakewell.comlakewell.comlakewell.comlakewell.com

Organisatoren Gijs van Dijk en Koos Poll c.s. 

hadden zich kosten noch moeite gespaard 

om de leden van de beide Porsche clubs in 

Hilversum in stijl te ontvangen. De heren had-

den daarbij voor ogen gehad om de SWAP deze 

keer enigzins uit de ‘koude fabriekshal’ sfeer 

te halen. Vandaar het idee om een soort jaren 

’60-‘70 autoshowroom neer te zetten, door-

spekt met wat interessante historie van hun 

beider families. Immers, de vaders van Gijs en 

Koos hebben met Nederlandse afvaardiging in 

1959 en 1960 de Country World Cup Sportscars 

gewonnen. Met Porsche uiteraard...

Enfi n, er was met man en macht gewerkt om 

de ruime showroom van Fordgarage Poll leeg 

te ruimen en te vullen met fraaie Porsches 

en Volkswagens, dito foto’s en natuurlijk een 

keur aan goedgevulde kraampjes. Jammer was 

dat een kennis van Gijs – Ronald de Boer – in 

het vooruitzicht had gesteld een tweetal hele 

mooie Porsche 911’s mee te nemen. Maar door 

de sneeuw en al het strooizout op de weg zijn 

beide auto’s helaas in het verre noorden blijven 

staan. Het betreft een heel mooie replica van 

een 911R uit 1968 en een schitterende 

Rothmans Rohrl replica... Helaas, maar begrij-

pelijk dat dit niet door ging. Desalniettemin 

was er nog volop moois te zien.

Ondanks het barre winterse weer noteerden de 

organisatoren over de hele dag toch ruim 150 

bezoekers. Lang niet slecht! Na een blik op de 

uitgestalde koopwaar was er voor iedereen nog 

ruimschoots tijd voor een hapje en drankje op 

het SWAP terras. Erg gezellig! 

Met dank aan Gijs van Dijk, 

Koos Poll en Henk Schotanus
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Op 12 september a.s. is het precies 

50 jaar geleden dat de Porsche 901 

officieel werd voorgesteld op de 

Internationale Automobieltentoon-

stelling in Frankfurt. Het zou nog 

tot november 1964 duren voordat 

de eerste exemplaren aan klanten 

werden afgeleverd. Alhoewel nog 

niet helemaal doorontwikkeld, 

wilde Porsche de 901 persé in 1963 

in Frankfurt laten debuteren. Dit 

omdat deze tentoonstelling des-

tijds om de 2 jaar gehouden werd 

en debuteren op een buitenlandse 

tentoonstelling het jaar erop voor 

Porsche geen optie was.

Ontwikkeling
Eind jaren vijftig begon men bij Porsche te 

denken over een opvolger voor de succesvolle 

356. Met dat model was men inmiddels aan de 

grenzen van de ontwikkelingsmogelijkheden 

gekomen. De 356 Carrera was met 130 pk en een 

topsnelheid van boven de 200 km/u nog steeds 

onbedreigd op de Duitse autobahn maar de 356`s 

met 90 en 75 pk motoren werden min of meer 

opgejaagd door personenauto`s als de Mercedes 

Benz 220 SE en Jaguar 3.4. Zelfs een Borgward 

Isabella TS kon het hen moeilijk maken.

Vast stond dat de opvolger in ieder geval een 2+2 

moest zijn met meer binnenruimte dan de 356, 

Een kofferruimte waar een set golfclubs in paste, 

een langere wielbasis (356C + 20 cm) voor meer 

comfort en tenminste dezelfde prestaties als de 

356 2000GS Carrera met zoals gezegd 130 pk. 

Het eerste ontwerp werd gemaakt door 

Ferdinand Alexander “ Butzi” Porsche en werd 

T7 genoemd, als opvolger van het laatste 356 

carrosserie ontwerp T6. In dit eerste T7 ontwerp 

is de voorzijde van de uiteindelijke 901 al goed 

te herkennen. De verdere ontwikkeling van T7 

werd toevertrouwd aan Erwin Kommenda, een 

van Porsche`s medewerkers van het eerste uur. 

Kommenda had ook aan de basis van de Volks-

wagen kever en de Porsche’s 356 en 550 Spyder 

gestaan. Hij ging er vanuit dat de mensen 

steeds groter zouden worden en zodoende wer-

den er maar liefst vier T7 prototypes gebouwd 

die telkens iets groter werden en daardoor 

behoorlijk afweken van het eerste ontwerp van 

F.A. Porsche. Het oorspronkelijke T7 ontwerp 

van Ferdinand Alexander was op deze manier 

uiteindelijk een 4-zitter geworden!

Om meer kofferruimte te creëren paste Porsche 

een McPherson type voorwielophanging toe, 

uitgevoerd als staande veerpoot met triangel, 

afgeveerd door middel van torsiestaven. Achter 

behield men de oude vertrouwde pendelascon-

structie. Er werd een geheel nieuw ontwikkelde 

5-versnellingsbak ingebouwd, verder kwamen 

er rondom schijfremmen van het fabricaat ATE. 

Motoren: het begin (type 745)
Parallel aan het ontwerptraject voor de T7 

begon Porsche aan de ontwikkeling van een 

nieuwe motor,  waarvan vaststond dat deze 

– geheel in de Porsche traditie – een lucht-

gekoelde boxer zou worden met 6 cilinders 

en een inhoud van 2 liter. Vanzelfsprekend 

kwam deze motor achterin de auto. Er werden 

verschillende uitvoeringen geconstrueerd, 

waarvan een met olie gekoelde cilinders omdat 

men dacht dat dit tot een betere geluidsdem-

ping zou leiden. Deze motor met typenummer 

745 had één nokkenas boven de krukas en één 

eronder. De klepbediening vond plaats door 

middel van stoterstangen, net als bij de oude 

356 motor. Koeling vond plaats via 2 axiaal 

geplaatste ventilatoren en de brandstofvoor-

ziening via zijstroom carburateurs. Deze motor 

werd ingebouwd in het type T7. De nadelen van 

deze motor waren:

1.  Door toepassing van zijstroomcarburateurs 

was de motor erg breed geworden.

2.  Erg veel lawaai door de constructie van de 

klepbediening d.m.v. stoterstangen.

3.  De slechts 4 maal gelagerde krukas woog 

40% meer dan de later toegepaste 8 maal 

gelagerde krukas van de 901.  

 

De eerste tests
Op 1 november 1960, ongeveer 13 maanden 

na de eerste ontwerpen, werd er proefgere-

den met het T7 prototype voorzien van deze 

T745 motor. Bestuurder was het hoofd van de 

testafdeling Helmuth Bott en zijn oordeel was 

bijzonder negatief. Met name de motor kon 

zijn goedkeuring niet wegdragen. Veel teveel 

lawaai veroorzaakt door de klepbediening 

via stoterstangen, te weinig vermogen (120 

pk) en onvoldoende ontwikkelperspectief 

voor toekomstige mogelijkheden. Voor het 

verdere testwerk werd voorlopig de 130 pk 

Carrera 2 liter 4 cilinder motor uit de Porsche 

356 ingebouwd. Die voldeed aanzienlijk beter, 

maar was productietechnisch gezien geen reële 

optie. Een ander groot probleem bij het testen 

was de ouderwetse pendelasconstructie aan de 

achterzijde. Besloten werd deze te vervangen 

door een constructie van schuin geplaatste 

draagarmen, afgeveerd met torsiestaven zoals 

wij die nu op de dag van vandaag nog kennen.

Motoren: vervolgontwikkeling (type 821)

Het was Ferdinand Porsche zelf die zich per-

soonlijk met het motorontwerp ging bemoeien. 

COLUmN ALBERT VOS 
50 JAAR pORsChE 911: DE bEGInJAREn

Hij was het die aangaf dat de nieuwe motor 

minimaal de 130 pk van de 4 cilinder Carrera 

2 motor moest gaan leveren en dat het zoals 

eerder aangehaald beslist een 6 cilinder lucht-

gekoelde boxermotor moest worden. 

‘ Porsche wilde 
de 901 persé  
in 1963 in 
Frankfurt laten 
debuteren’

Verder wilde hij beslist geen motoren met 

stoterstangen meer laten bouwen hetgeen 

er uiteindelijk toe leidde dat men koos voor 

een motor met bovenliggende nokkenassen 

aangedreven door kettingen, voorzien van 

hydraulische kettingspanners. Heel even werd 

nog overwogen om in plaats van kettingen 

getande riemen te gebruiken, een oplossing 

die tegenwoordig heel gebruikelijk is maar 

in die tijd nog een noviteit was en nog niet 

echt betrouwbaar geacht werd. De beproefde 

nokkenasaandrijving middels koningsassen 

zoals toegepast bij de Carrera motoren was 

een andere optie maar deze viel af omdat deze 

constructie erg veel lawaai produceerde en 

zeer arbeidsintensief was bij montage en on-

derhoud. In die tijd had een ervaren fabrieks-

monteur van de raceafdeling ongeveer 120 uur 

nodig om een Carrera 2 motor te assembleren 

en alleen al het afstellen van de nokkenasaan-

drijving kon afhankelijk van de toleranties 8 tot 

15 uur duren.

De inhoud van de motor werd bepaald op 2 

liter met de mogelijkheid van een uitbrei-

ding naar 2.5 liter. Hoofdbestanddelen als 

carterhelften en cilinderkoppen moesten 

van aluminium gefabriceerd worden en de 

brandstofvoorziening moest plaats vinden via 

valstroom carburateurs met korte aanzuigbui-

zen. Gekozen werd voor carburateurs van het 

fabricaat Solex type 40PI. 
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terwijl de pistonpennen in bronzen bussen 

waren gelagerd. De aluminium zuigers waren 

voorzien van 2 compressieringen waarvan de 

bovenste verchroomd was en verder voorzien 

van een zogenaamde olieschraapring. 

De uitlaatkleppen waren voor extra koeling hol 

uitgevoerd en met natrium gevuld. Vanwege 

de benodigde extra koelende werking werd 

bepaald dat het carter een grote hoeveelheid 

olie moest kunnen bevatten, ca. 10 liter. Het 

eerst gebouwde prototype van deze motor met 

typenummer 821 voldeed niet aan alle eisen, 

vooral omdat het grote carter de motor erg 

hoog maakte waardoor het zwaartepunt van 

de auto erg hoog kwam te liggen. Dit was na-

delig voor de beoogde goede wegligging. Een 

ander nadeel was dat tijdens snel genomen 

bochten de oliedruk wegviel omdat de olie 

door centrifugaal kracht opzij gedrukt werd 

en de oliepomp slechts lucht aanzoog met alle 

rampzalige gevolgen van dien. De oplossing 

Het gegoten aluminium carter was in het 

midden gedeeld en voorzien van 7 boringen 

ten behoeve van de krukas lagerschalen met 

aan het eind een zogenaamde “hardloden 

bus” waar het achterste gedeelte van de 

krukas in gelagerd werd. Tussen het achterste 

hoofdlager en deze bus zat het tandwiel voor 

de tussenas van waaruit beide nokkenas-

sen via kettingen werden aangedreven. De 

door bouten tegen elkaar aan gemonteerde 

carterhelften boden aan beide zijden de 

montageplaats voor de 6 cilinders en 6 losse 

cilinderkoppen, middels lange tapeinden 

tegen het carter bevestigd. Elke nokkenas had 

zijn eigen aluminium behuizing gegoten uit 

één stuk met daarin de drie maal gelagerde 

nokkenas en de tuimelaars. De nokkenassen 

liepen overigens rechtstreeks in de aluminium 

behuizing, aparte lagerschalen waren niet 

voorzien. De drijfstangen waren van staal en 

de lagerschalen daarvan waren van dezelfde 

samenstelling als de krukas lagerschalen 

werd gevonden in het dry sump system oftewel 

in Nederlands “droogcartersmering” Bij dit 

systeem zijn er 2 oliepompen aanwezig en zit 

de olievoorraad in een aparte olietank. Eén 

oliepomp zuigt de olie uit de tank aan en perst 

deze naar de te smeren onderdelen waarna de 

olie terugvalt in het carter. Van hieruit wordt 

de olie door een tweede oliepomp via de olie-

koeler terug naar de olietank gepompt. Deze 

tweede pomp heeft een iets grotere capaciteit 

dan de eerste pomp waardoor het carter nage-

noeg leeg blijft. Vandaar de benaming “droog 

carter cq. dry sump” smeersysteem. Deze beide 

pompen zitten feitelijk samen in een huis en 

worden aangedreven door de eerder beschre-

ven tussenas.

Luchtkoeling vond plaats door toepassing 

van een zogenaamde axiale ventilator ipv. de 

radiale ventilator zoals gemonteerd bij de 356 

motoren. Deze axiale ventilator werd geplaatst 

op de as van een 450W wisselstroomdynamo 

en zorgde voor een luchtverplaatsing van 1.390 

liter per seconde bij 6.100 tpm. De koellucht 

werd via een kunststof deksel naar de cilinders 

en cilinderkoppen geleid waarbij een gedeelte 

van deze lucht door middel van een tweetal 

warmtewisselaars werd benut voor de interi-

eurverwarming. 

Motoren: het resultaat (type 901)
Het resultaat van dit alles werd uiteindelijk de 

oervader van deze inmiddels wereldberoemde 

6 cilinder luchtgekoelde boxermotor. Op 30 

oktober 1963 wordt besloten dat de beste motor 

voor serieproductie het uiteindelijke type 901 

is. De nummers 900001 tot en met 900100  

zijn gereserveerd voor testdoeleinden en de 

seriemotoren starten met nummer 900101.  

De definitieve specificaties waren:

· Vermogen 130 pk bij 6.100 tpm.

· Koppel 17.8 mkg bij 4.200 tpm.

· Compressieverhouding 9:1.

Carrosserie
In 1962, een jaar voor de première van de la-

tere 901 op de autotentoonstelling in Frankfurt, 

besloot Ferdinand Porsche te stoppen met het 

T7 vierzits project. Dit omdat hij uitsluitend 

sportwagens wilde bouwen en geen concur-

rentie met onder meer Mercedes aan wilde 

gaan op de personenautomarkt. Hij vond dat 

de oorspronkelijke door zijn zoon Ferdinand 

Alexander ontworpen T7 een echte 2 tweezit-

ter met 2 noodzittingen was en dat het daarbij 

moest blijven. Erwin Kommenda was het 

hier niet mee eens en bleef zich aanvankelijk 

met hand en tand tegen dit besluit verzetten, 

maar werkte naderhand wel loyaal mee onder 

leiding van de inmiddels tot hoofd van de 

ontwerpafdeling benoemde F.A. Porsche. Ferdi-

nand wilde verder nog de achterruit scharnie-

rend maken om de toegankelijkheid naar de 

achterste bagageruimte te verbeteren. Dit werd 

hem echter door de carrosserie specialisten 

van Reutter afgeraden omdat het moeilijk zou 

zijn om deze constructie waterdicht te krijgen. 

Het aangepaste ontwerp gebouwd bij Karros-

serie Reutter in Stuttgart is aanvankelijk nog 

de T8 en wordt later omgedoopt in de 901. De 
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‘ Porsche  
wilde geen 
concurrentie  
met onder 
meer  
Mercedes  
aangaan op  
de personen
automarkt’
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T aanduidingen waren nog een erfenis uit het 

356 tijdperk waar opeenvolgende karrosserie-

modificaties met een T werden aangeduid. Het 

nummer 901 was overigens niet zoals zoveel 

mensen denken de 901e Porsche construc-

tie maar was afkomstig van de geplande 

samenwerking met Volkswagen op het gebied 

van de onderdelenvoorziening. Men had de 

centrale computer bij Volkswagen in Wolfsburg 

opdracht gegeven om te zoeken naar nummers 

met de meest geschikte getallencombina-

ties voor de toekomstige samenwerking. De 

computer (!) koos voor de 900 serie en aldus 

werd er een nieuw begin gemaakt werd met 

het getal 901. Er wordt tot het laatste moment 

nog geëxperimenteerd met diverse soorten 

luchtroosters op de motorkap maar uiteindelijk 

kiest men voor het luchtrooster zoals wij het 

vandaag – afgezien van enkele kleine detail-

verschillen – nog steeds kennen. 

productie tot 1964
Het produceren van de carrosserieën komt bij 

carrosseriebouwer Reutter in eerste instantie 

moeizaam op gang en wordt grotendeels met 

de hand uitgevoerd. Gaande het proces leert 

men steeds weer bij en worden verbeteringen 

toegepast. Regelmatig worden kale body’s 

naar Reutter teruggebracht voor verbeteringen 

of staan kant er klare body’s te wachten op 

bepaalde – veelal optionele – onderdelen die 

nog niet voorradig zijn. Hierdoor verloopt het 

aanleveren van de body’s naar de assemblage-

hal bij Porsche niet op numerieke volgorde. De 

auto’s hadden destijds overigens 2 nummers: 

een chassisnummer beginnend met 300001 en 

het aluminium typeplaatje. 10 november 1964 

wordt vanwege een protest vanuit Peugeot 

besloten dat alle vanaf dat moment geassem-

bleerde auto`s van het type 911 zullen zijn. 

Peugeot claimde namelijk het alleenrecht voor 

typeaanduidingen met een “0” in het midden 

omdat zij dit al sinds 1929 deden. De naams-

wijziging betekent dat alle vóór 10 november 

1964 geassembleerde auto`s nog intern van het 

type 901 zijn zoals het aluminium typeplaatje 

ook vermeldt. Het aluminium typeplaatje werd 

overigens pas na de assemblage gemonteerd, 

waardoor in samenhang met het niet numeriek 

aanleveren van de body’s naar de assemblage-

hal het verschijnsel ontstond dat de laatste 901 

het nummer 300079 had en de eerste 911 het 

nummer 300049. Op de foto’s is de eerste Por-

sche 911 met nummer 300049 te zien, tijdens de 

restauratie bij Porsche Classic in 1998. 

In het eerste productiejaar van de 901/911 zijn 

er in de laatste maanden van 1964 uiteinde-

lijk 235 auto`s geproduceerd waarvan er 82 

van het type 901 zijn. Van de totale productie 

uit 1964 zijn momenteel nog ongeveer 50 

auto`s wereldwijd bekend. Overigens zijn alle 

aan klanten geleverde auto`s uit het eerste 

productiejaar 1964 afgeleverd als model 911 en 

niet een als 901. Echter door een tijdelijk tekort 

aan 911 emblemen (er zijn feitelijk nooit 901 

emblemen gemonteerd) die schuin rechts ach-

ter op de motorkap geplaatst werden, zijn er 

een onbekend aantal auto`s afgeleverd zonder 

dit embleem. Tussen 1962 en 1964 zijn 12 pro-

totypes gebouwd. Deze zijn direct herkenbaar 

aan het dashboard met 2 ronde instrumenten. 

Verder zijn ze uitgerust met het oude 356 stuur 

en een chassisnummer beginnende met 13. 

Van deze prototypes zijn er momenteel nog 4 

wereldwijd bekend. De gele 901 waarmee Por-

sche in september 1963 de wereld verraste op 

de automobiel tentoonstelling in Frankfurt was 

overigens nummer 13324. Na de presentatie 

in Frankfurt volgde een lange periode waarin 

allerlei kinderziektes werden opgelost. Hierbij 

valt onder meer te denken aan de slechte 

koersstabiliteit, de niet goed af te stellen Solex 

carburateurs, ongewenst windgeruis, lekkages 

en andere problemen. Maar uiteindelijk is de 

Porsche 911 in de laatste 50 jaar zo verfijnd en 

geoptimaliseerd dat er een rasechte sport-

wagen is ontstaan die veilig en comfortabel 

is zonder ook maar iets aan sportiviteit in te 

boeten. Het is bijzonder jammer dat de vorig 

jaar overleden ontwerper van de 901 Ferdinand 

Alexander Porsche de mijlpaal van 50 jaar 

Porsche 911  niet meer heeft mogen meemaken.

Albert Vos

nummer 01
Chassisnummer *13321*

Bouwjaar 1962

Motor: 4 cilinder S90 uit de 356, later werd de 

6 cilinder type 901 ingebouwd met motornum-

mer 900008.

Hoofdzakelijk gebruikt voor windtunnelproe-

ven en rem- en carburateurtests.

nummer 02
Chassisnummer *13322*

Bouwjaar 1963

Motor:  6 cilinder type 821’s met conventioneel 

carter (geen dry sump smering) en stoterstan-

gen met motornummers 900003 en 900012.

Hoofdzakelijk gebruikt voor het testen van 

onderstel en carburatie.

nummer 03
Chassisnummer *13323*

Bouwjaar 1963

Motor: 6 cilinder type 901’s met dry sump sme-

ring met motornummers 900005 en 900004.

Gebruikt voor testen van onderstel en als 

duurtestwagen gebruikt op de testbaan van 

VW in Wolfsburg.

nummer 04
Chassisnummer *13324*

Bouwjaar 1963

Motor: 6 cilinder type 901 met dry sump sme-

ring met motornummer 900007. Deze motor 

werd in november 1965 vervangen door een 

170 pk 2 liter motor.

Deze auto stond op de automobiel tentoonstel-

ling in Frankfurt in 1963 en werd ook ingezet 

voor testwerk.

nummer 05
Chassisnummer *13325*

Bouwjaar 1963

Motor: diverse experimentele motoren daarna 

6 cilinder type 901’s met dry sump smering met 

motornummers 900011 en 900015. 

Bestemd voor testwerk en later voor tentoon-

stellingen en demonstraties.

nummer 06
Chassisnummer *13326*

Bouwjaar 1963

Motor: diverse experimentele motoren daarna 

6 cilinder 901’s met motornummers 900009 en 

900154.

Bestemd voor demonstraties en tentoonstel-

lingen in het buitenland.

nummer 07
Chassisnummer *13327*

Bouwjaar 1963

Motor: 6 cilinder 901 met motornummer 

900014.

Bestemd voor windtunnelproeven.

Deze rode auto bestaat nog en is in Amerika 

volledig gerestaureerd.

nummer 08
Chassisnummer *13328*

Bouwjaar 1964

Motor: 6 cilinder type 901 en 4 cilinder type 

616/36 (912 prototype)

nummer 09
Chassisnummer *13329*

Bouwjaar 1964

Motor: 6 cilinder type 901 en 4 cilinder type 

616/36 (912 prototype).

Gebruikt als demonstratiewagen.

nummer 10
Chassisnummer *13330*

Bouwjaar 1964.

Motor: 4 cilinder type 616/36.

nummer 11
Chassisnummer *13352*

Bouwjaar 1964.

Motor: diverse motoren getest.

nummer 12
Chassisnummer *300001* (het eerste echte 

serienummer)

Bouwjaar 1964.

Motor: diverse motoren getest.

DE 901 pROTOTypES
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Is er een betere manier om het Porsche-gevoel 

zo intensief te beleven als onder de blauwe 

lucht in een open 911 Cabrio? Zich bewust van 

het feit dat het DNA van het merk zich in de 911 

bevindt, presenteerde de sportwagenbouwer 

uit Zuffenhausen in 1981 op de Internationale  

Automobilausstellung in Frankfurt, een 

voorstudie van een Porsche 911 cabriolet met 

turbomotor en vierwielaandrijving. Al met 

ingang van modeljaar 1983 begon men met de 

serieproductie van de open 911 SC, die samen 

met de Coupé en de Targa het overleven van de 

traditierijke onderneming veilig moest stellen. 

Meer dan 30 jaar later rolt in 2012 alweer de 

zesde generatie van de “frisse lucht”-bestseller 

in Zuffenhausen van de band. Automobieljour-

nalist Stefan Schrahe beschrijft in zijn nieuwe 

boek het succesverhaal van de 911 Cabrio, zoekt 

de oorsprong van de Porsche-mythe, die met de 

356 Roadster begon en doorloopt tot het jongste 

hightech model van de bouwserie 991. Deze 

zorgvuldig onderzochte en luxueus uitgevoerde 

band is onmisbaar voor alle Porsche enthou-

siasten en voor elke automobiel bibliotheek.  

Algemene informatie
 

auteur  Stefan Schrahe

uitvoering Gebonden in houder 

taal   Duits

jaar   2013

pagina’s  208 (met 300 illustraties)

Prijs   € 49,95

Inlichtingen

en verkoop  AutoNet carbooks 

Wernhoutseweg 100 

4884 AX Wernhout 

The Netherlands 

tel +31(0)765979999 

GSM +31(0)620037221 

info@autonetcarbooks.com 

www.autonetcarbooks.com
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ZOEKTOCHT NAAR 911 IN CALIFORNIË
JAARGANG 21 | NR. 1

ZoEkToCHT NAAR  
911 IN CAlIfoRNIë
met Bezoek AAN mAgNUs WAlkeR

Na de verkoop van mijn zilvergrijze 
’73 2.4S Targa is de (misschien wel 
mooiste) periode van zoeken naar een 
mooie 911 wederom begonnen. De 
vorige keer duurde het zeker 2 jaar voor 
ik een mooi exemplaar had gevonden. 
Na diverse ritten en het bezoek in 2012 
aan Le Mans drong het steeds meer 
door dat om diverse redenen de Coupé 
–’73 voor mij toch wel het ultieme 
model is. De zoektocht naar een 911 
Coupé (bij voorkeur S, RS of RS Replica) 
is begonnen.

Het momentum om samen met mede-clublid 

Guy Machiels naar Los Angeles, sunny Califor-

nia, te kunnen vliegen was dan ook een prima 

kans om in de US eens te kijken hoe het 

staat met de voorraad beschikbare 911’s om 

indien mogelijk één of enkele auto’s te kopen. 

De afgelopen maand werd er dan ook heel 

regelmatig op de classic websites in de US 

gekeken naar auto’s die in Californië te koop 

staan. En wat viel op: er staan er niet veel op 

de classicsites. Een handjevol gedurende een 

maand. Adressen genoteerd en dan maar eens 

naar de betreffende bedrijven toe om te kijken 

welke voorraad er is en hoe ze aan die auto’s 

komen. Daarnaast in december begonnen om 

een afspraak te regelen met het 911-fenomeen 

Magnus Walker die vele artikelen in Porsche 

bladen en zelfs een film heeft gemaakt over 

zijn Porsche passie en zijn eigen “Urban Out-

law” versie met specifieke kenmerken. Op de 

website van onze club staat ook een link naar 

de film over Magnus, zeker de moeite waard 

om zijn passie in deze film terug te zien! Het 

antwoord van Magnus was kort van stof: Drop 

me in line when in LA.

‘ Het drong 
steeds meer 
door dat de 
Coupé –’73 
voor mij  
het ultieme  
model is.’

Onze zoektocht begon vlakbij LA in Costa Mesa 

bij het bedrijf European Collectibles. Onge-

lofelijk hoeveel verschillende 356 dit bedrijf 

in voorraad heeft. Gelukkig stonden er ook 

veel meer 911(2)jes dan vooraf op de website 

werden getoond. Op de parkeerplaats begon 

het al met een mooie zandkleurige 912. Van de 

eigenaar gebruikt als daily driver. Verder een 

RHD RS Zwart, een gele RS en een hele mooie 

(voor mij geschikte) witte RS met rode belette-

ring (my dreamcar… van het eerste RS plaatje 

in 1973!) in opbouw met matching numbers.  

Een hele mooie auto en het enthousiasme 

begon alleen maar te stijgen… tot de prijs  

doordrong tot de grijze hersenpan.  

It will cost you only $450.000,= Sir! Ahum…

en ik dacht dat er in Europa al een gekte was 

rondom deze exemplaren. Eigenaar Jeff gaf aan 

dat de vraag dermate groot is dat ze gewoon-

weg niet genoeg auto’s kunnen vinden. Er is al 

een behoorlijke periode altijd een tekort en  

dat tekort en de vraag zal alleen maar stijgen.  

Met dito effect op de prijzen. Voor ons als 

clubleden natuurlijk goed om te horen, tenzij… 

je net je auto hebt verkocht !

Een 356 met veel rotte plekken die half scheef 

stond viel ook op. Op de vraag of ze deze soms 

in een oude schuur (barn) hadden gevonden, 

zei Jeff dat het leek alsof deze uit een lake 

(meer) was opgedoken. De vloer was dan ook 

compleet weggerot, echter het exemplaar was 

in deze staat ‘as it is’ verkocht voor $25.000,=. 

Woh wat gebeurt er op die US markt!

Na dit bedrijf gingen we op weg naar LA voor 

nog een paar Classic specialisten in Beverly 

Hills. Na een kilometer vielen onze ogen echter 

op een 2-tal zilvergrijze 911 targa’s bij Carparc 

USA in Costa Mesa. Bij het naar binnenlopen 
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viel onmiddellijk de 64’er op met de tekst ‘not 

for sale’. De eigenaar Henk Baars kwam naar 

ons toe en zei in het Nederlands!, “ik hoorde 

dat jullie Nederlanders zijn”. Wij natuurlijk 

behoorlijk verrast.

Gestart als monteur bij Porsche in Arnhem, 

daarna in de loop van de jaren eigenaar van 

Brooklands Classic Cars en ImParts is Henk 

ruim 10 jaar geleden definitief naar Californië 

verhuisd om daar een bedrijf op te richten ge-

specialiseerd in vroege 911’s –’66 en 911 S-jes. 

Op dit moment wordt gewerkt aan 5 auto’s die 

allemaal verkocht zijn in de US en Zwitserland. 

Prijzen tussen $ 150-200.000. De auto’s worden 

helemaal kaal gemaakt en volledig opgebouwd 

met nieuwe of nieuw-uitziende onderdelen. 

Prachtige onderdelen worden getoond en 

het netwerk van de onderdelen- leveranciers 

kost jaren om op te bouwen maar is dan ook 

cruciaal in de uiteindelijk te leveren kwaliteit. 

En daar gaat het om volgens Henk… inmiddels 

worden ze volop benaderd door contacten van 

klanten. De rode S is al in een ver stadium en 

werkelijk het lijkt wel een nieuwe auto die in 

1973 in de showroom staat. Prachtig en op en 

top kwaliteit. Guy vraagt naar de standkachel 

voorin. Origineel zoals het hoort maar niet 

actief vanwege brandgevaar! De kennis en 

ervaring spat er vanaf en zowel Guy als ik zijn 

onder de indruk van de auto’s die daar staan 

en worden opgebouwd. Zeker de dolphingrey 

versie is werkelijk prachtig! Er staan nog 2 

exemplaren die te koop zijn. Een flinke aanbe-

taling en het project kan starten!! Op de vraag 

hoe ze aan auto’s komen werd het duidelijk  

dat de internet zoektocht redelijk kansloos is…  

ze betalen $500-1000 tipgeld voor auto’s en 

hebben een netwerk met tipgevers in de US.

‘ Hij legt uit dat 
het pand een 
filmlocatie is 
waar verschil
lende sets 
klaar staan 
voor opnamen’

En toen… op naar Magnus Walker downtown 

LA. Magnus reageerde gelukkig snel op mijn 

email en gaf zijn adres door zodat we 11-2-2013 

om 4PM een afspraak hadden staan met dit 

fenomeen. Het oude fabriekspand staat vlakbij 

de wolkenkrabbers van LA in het Arts district. 

Alles uit de auto…deuren op slot, want het 

lijkt niet helemaal een veilige buurt. Dichtbij 

heel heel veel daklozen onder eigen gemaakte 

afdakjes. Nooit zoveel gezien. Magnus zat bij 

binnenkomst nog aan de telefoon en opende 

allereerst de deuren naar het buitenterras om 

met Guy en mij eerst even van gedachten te 

wisselen over onze komst naar hem en waar 

we naar op zoek zijn. Hij legt uit dat het pand 

een filmlocatie is waar verschillende sets klaar 

staan voor opnamen. Verder huist er een tex-

tiel/mode fabriekje in waarmee hij samen met 

zijn vrouw de inkomsten verwerft om lekker te 

leven en zijn hobby/passie Porsches te kunnen 

betalen. Inmiddels een 15-tal van 65-72 en 

nu vooral op zoek naar early Turbo’s because 

they grow in value coming years! Vervolgens 

gaan we mee naar ‘The Garage’ en kijken onze 

ogen uit van de werkelijk prachtige collectie en 

bijzonder exemplaren.

Magnus legt Guy en mij zeer in detail zijn  

specifieke Urban Outlaw kenmerken uit en 

neemt ons mee naar de filmlocaties en naar  

de overkant van het gebouw waar de carros-

serie wordt bewerkt en gespoten. Verder gaan 

we nog even zijn dak op om de mooie plek 

waar hij zit vlakbij downtown LA te showen.

Al met al een prachtige trip naar een mooi land. 

Voor Porsches lijkt het erop dat Californië helaas 

niet meer het beloofde land is. De prijzen zijn 

fors gestegen en de vraag is duidelijk vele malen 

groter dan het aanbod. En daarbij wekt alles  de 

indruk dat de crisis inmiddels al weer achter de 

rug is. Zowel bij de door ons bezochte bedrijven, 

in de restaurants als op toeristische plekken 

in LA als Venice Beach, Rodeo Drive en Malls 

(Winkelcentra) is niets te merken van crisis.  

Een mooie ervaring rijker en wederom hele 

aardige gepassioneerde Porsche-vrienden erbij! 

Dick Bruil 

(en de zoektocht naar 911 S/RS gaat voort!) 

Magnus in gesprek met ondergetekende

ZOEKTOCHT NAAR 911 IN CALIFORNIË
JAARGANG 21 | NR. 1
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738      Christiaan Vingerling  |  De Bilt  

739    Mike Schiffeleers  |  Maasmechelen

A113 Andre Keet  |  Amersfoort

 zoekt 911 T Coupé van voor 1968  

A114 Dino Corrado  |  Rotterdam       

 heeft intussen een Porsche gevonden (wordt lid 740) 

A115 Marcel Aarts  |  Amstelveen      

 zoekt 911 T/E – 2.4 Coupé voor restauratie

A116 Gerard v.d. Laan  |  Garderen       

 zoekt 911 T/S – 2.0/2.2 van 1969/1970

A117 Michael Zandbergen  |  Tilburg       

 zoekt 911 T – 2.0 Coupé

NIEUwE LEDEn     

ASpIRANT LEDEn     
Op zondag 10 maart 2013 vind de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering plaats. Er zijn 

deze keer 6 bestuursleden, 19 leden en 7 

partners aanwezig. Een 15-tal leden heeft zich 

door omstandigheden afgemeld. Om 12.00 uur 

opent de voorzitter de vergadering en heet 

een ieder welkom op deze mooie locatie, het 

DAF museum in Eindhoven.

De agenda voor 2013 en de notulen van de jaar-

vergadering van 2012 worden ter vergadering 

doorgenomen en zonder op- of aanmerkingen 

vastgesteld. 

·  Sinds voor de nieuwjaarsreceptie en jaar-

vergadering een aantrekkelijke locatie wordt 

geselecteerd, is het aantal deelnemers  

hieraan flink toegenomen. Er waren 51  

aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie bij  

het Watermuseum in Arnhem en 27 deel-

nemers aan de jaarvergadering. 

·  Op zondag 5 februari nam onze club deel aan de 

jaarlijks door de Porsche 356 Club georganiseer-

de SWAP meeting. Vanuit onze club brachten 38 

leden een bezoek aan deze manifestatie.

·  De Paasrit werd op 9 april georganiseerd door 

Frans Dusol en Sandra van de Graef en trok 

53 deelnemers naar het Kempenland.

·  De op 28 mei door Gerard Wigmans organiseer-

de tourrit door Noord- en Midden Limburg bood 

vertier voor 37 volwassenen en 3 kinderen.

·  Op 28 juni bezochten 34 personen de Porsche-

fabriek te Leipzig. 18 personen gingen daarna 

door en bezochten op 29 en 30 juni Dresden en 

Praag en keerden op 1 juli weer terug naar huis.

·  Aan de deze keer door Hessel Roukema  

organiseerde rit naar Le Mans van 6 tot  

en met 8 juli namen 20 equipes deel.

·  De herfstrit begon en eindigde op 7 oktober 

2012 bij het Wijnfort aan de Bemmelsedijk  

in Lent. Aan de door André Verboom georga-

niseerde rit namen 57 volwassenen en  

4 kinderen deel.

·  It giet oan! De Friese 911 stedentocht voor 16 club-

leden met hun Porsches was op 16 september.

·  Er namen 24 personen deel aan de door PON ge-

organiseerde Nationale Clubrally op 4 november.

·  Aan de op 11 november bij BAS in Lichten-

voorde georganiseerde technische dag namen 

deze keer 40 belangstellenden deel.

De evenementen werden in 2012 zonder uitzon-

dering goed bezocht waarmee de vergadering 

de evenementencommissie en de andere 

organisatoren complimenteert. 

Blijkens het verslag van de kascommissie zijn 

er m.b.t. de stukken aangaande 2012 geen 

bijzonderheden vastgesteld. Aansluitend wordt 

het financieel verslag over 2012 door de pen-

ningmeester toegelicht. De jaarrekening wordt 

ter vergadering goedgekeurd, het bestuur 

wordt decharge verleend. Tot nieuwe leden van 

de kascommissie worden Patrick de Wit en Jan 

Broekhuizen benoemd, Ruud Visser is reserve.

Dan volgt de bestuurssamenstelling. René 

Hazejager heeft zijn functie als webmaster 

overgedragen aan Hessel Roukema. Het 

bestuur draagt laatstgenoemde als bestuurslid 

voor waarmee de vergadering instemt. René 

wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange 

inzet. De vergadering stemt vervolgens in met 

een nieuwe termijn voor secretaris Jan Blok, 

wiens huidige termijn afloopt. De begroting 

voor 2013 verschijnt op het scherm en wordt 

door de penningmeester toegelicht. Deze wordt 

ter vergadering vastgesteld en goedgekeurd.  

EC voorzitter Bernie Westhoff neemt ons vervol-

gens mee in een vooruitblik op de gevarieerde 

evenementenkalender voor 2013.  

Die kalender treft u elders in dit clubmagazine 

aan. Geadviseerd wordt het mailnieuws hier-

omtrent goed in de gaten te houden en u vooral 

tijdig op te geven. Tot slot geeft Dick Bruil een 

uitgebreide presentatie van zijn avontuurlijke 

zoektocht naar zijn “droom” Porsche 911 in  

Californië, waarbij hij onder meer te gast was 

bij Porsche coryfee Magnus Walker. Elders in 

dit clubmagazine leest u hierover meer. Na 

sluiting van de vergadering om 14.30 uur waren 

aanwezigen in de gelegenheid het DAF museum  

te bezoeken. Dit bleek beslist de moeite waard.

Vanuit het secretariaat: “Tot ziens op één  

van de volgende evenementen”.

Jan en Gerda Blok  (Foto’s: Anke Westhoff)

2013 
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Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerver-
zekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg 
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...

Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in 
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzeke-
ring nog tal van andere sterke voordelen;

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

Voor meer informatie bel: 036 548 70 78
of mail naar klassiek@gio-adviesgroep.nl

Vrijblijvende offerte via e-mail of fax.
Kijk op www.klassiekeverzekering.nl

Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

premie

vanaf

€ 39,-
per jaar

vanaf de 3ehobby-auto30%korting op uwpremie

FEHAC NIEUWS
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Oldtimer lang niet zo  
vervuilend als pBL beweert
 
In augustus 2012 publiceerde het Planbureau 

voor de Leefomgeving het rapport “Milieuef-

fecten van Oldtimers”. In dit rapport werd bere-

kend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard 

kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en 

PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieu-

zone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde 

kom geweerd zou worden, zou de oplossing 

zijn. FEHAC heeft samen met onafhankelijke 

deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd  

en komt tot heel andere cijfers en conclusies:

·  De oldtimers rijden hooguit 1 miljard  

kilometers per jaar

·  De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers 

valt in het niet ten opzichte van het gehele 

wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, 

autobussen etc.). Het PBL bekijkt alleen  

de personenwagens.

·  Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering. 

Er zijn slechts weinig knelpunten en het 

weren van oldtimers op deze knelpunten  

lost deze knelpunten niet op.

Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het 

gebruik van een beperkte groep oldtimers, die 

dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld 

voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van 

veel meer kilometers en bijbehorende vervui-

ling. Ook komt deze groep veel binnen de be-

bouwde kom. Het merendeel van de oldtimers 

wordt echter slechts recreatief gebruikt.  

Zij rijden veel minder kilometers. En dan 

meestal buiten de bebouwde kom (en hier 

bevinden zich niet de knelpunten van het 

NSL). FEHAC betreurt de kwaliteit van het 

PBL-rapport. Mede door dit rapport is de 

MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan. 

Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld 

grote onzekerheid over de toekomst. Deze 

onzekerheid heeft al tot grote schade geleid 

bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij 

het in stand houden van het mobiel erfgoed. 

FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse 

van het PBL-rapport een positieve bijdrage 

te leveren aan de discussie rond de milieu-

effecten van oldtimers, en maakt zich met onze 

alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC 

en ANWB sterk om de MRB vrijstelling voor 

recreatief gebruik van oldtimers te handhaven. 

FEHAC is geen voorstander van het gebruik van 

oldtimers als dagelijks vervoermiddel.

Apk – discussie op EU niveau 

In landen als Duitsland en Engeland is afge-

lopen zomer veel ongerustheid ontstaan over 

de toen gepubliceerde ontwerp Verordening 

van de EU ter vervanging van de bestaande 

APK-regeling. Deze bevat een strikte definitie 

van het begrip “historisch voertuig”, waardoor 

er angst ontstond dat veel oude auto’s die in 

de loop der tijd zijn veranderd door bijvoor-

beeld de inbouw van een andere motor of van 

stuurbekrachtiging buiten de definitie zouden 

vallen, en daarmee niet in aanmerking zouden 

komen voor een soepeler APK-regime. Intussen 

hebben de EU lidstaten veel kritiek geleverd op 

de ontwerp Verordening. De algemene teneur 

van die kritiek is dat men de inmenging van 

de EU te ver vindt gaan. Hierdoor staat vrijwel 

vast dat de APK toekomstig net als nu door een 

EU Richtlijn zal worden geregeld. Het verschil 

tussen een EU Verordening en een EU richtlijn 

is dat een Verordening directe werking heeft, 

en dus niet zoals een Richtlijn in nationale 

wetgeving hoeft te worden omgezet. Met een 

Richtlijn hebben de lidstaten veel meer ruimte 

om zelf invulling te geven aan de manier van 

APK-keuren van historische voertuigen en is de 

kans dat huidige Nederlandse uitzonderings-

regelingen voor oldtimers in stand blijven veel 

groter geworden. Tevens heeft een meerder-

heid van EU landen duidelijk te kennen gegeven 

geen behoefte te hebben te hebben aan 

invoering van APK voor motorfietsen, scooters 

en bromfietsen. Alleen voor zware tractoren 

komt er een nieuw APK-regime. Het inmid-

dels aangepaste EU voorstel moet nog door 

het Europese Parlement worden behandeld. 

De overkoepelende belangenorganisatie FIVA 

voert al geruime tijd een intensieve lobby op 

dit dossier. FIVA bepleit een uitzonderingsre-

geling voor historische voertuigen van 30 jaar 

en ouder, maar wil het aan de EU-lidstaten 

overlaten om het begrip “historisch voertuig” 

zelf in te vullen.

FEHAC Oldtimer presentaties  
op 20 en 21 april 2013

Zoals tijdens de FEHAC Algemene Leden 

Vergadering al is aangegeven wil de FEHAC 

alle oldtimer- en merken clubs in ons land 

oproepen om in het weekend van 20 en 21 april 

een evenement te organiseren, waar bij het 

publiek interactief wordt ingeschakeld. Vooral 

met de huidige situatie rond de discussie van 

de mogelijke opheffing- of verandering van de 

vrijstelling van MRB belasting voor klassieke 

voertuigen is het goed om het publiek te laten 

zien wat voor prachtig historisch mobiel erf-

goed er in ons land aanwezig is en wellicht ver-

loren zal gaan als de plannen van het huidige 

kabinet doorgang zullen vinden. Als de huidige 

MRB plannen voor oldtimers doorgaan, zullen 

vele historische voertuigen niet meer zichtbaar 

zijn voor het publiek. Eigenaren zullen de voer-

tuigen gaan schorsen en/of verkopen. Gevolg 

is dat de historische voertuigen niet meer op 

de weg zullen verschijnen tijdens recreatieve 

uitstapjes in het weekend en tijdens clubevene-

menten. Iedere oldtimer- en merkenclub wordt 

daarom verzocht op lokaal- of regionaal niveau 

een evenement te organiseren waarbij het 

publiek te mogelijkheid krijgt om de historische 

voertuigen goed te kunnen bewonderen of zelfs 

een klein stukje met het voertuig te kunnen 

meerijden. Op die manier krijgt het publiek de 

FEHAC 
nIEUWs
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prachtige mogelijkheid om daadwerkelijk te 

ervaren hoe bromfi etsen, scooters, motorfi et-

sen, personenauto’s, bedrijfsauto’s en caravans 

van vele jaren geleden er uitzien of hoe het 

is om er in of op te rijden. Tevens kan de 

eigenaar tekst en uitleg geven over de speciale 

techniek van toen en vertellen hoe hij/zij zijn 

hobby beleeft. De beste manier om dat te doen 

is een evenement organiseren op (parkeer) 

plaatsen waar veel publiek bijeenkomt. 

Te denken is aan:

· Stads- en dorpspleinen

· Winkelcentra parkeerplaatsen

· Uitgaanscentra

· Musea

· Meubelboulevards

Clubs, die een evenement in het weekend 

van 20 en 21 april organiseren, kunnen bij 

de FEHAC opgave doen van hun activiteit. 

De FEHAC zal al deze activiteiten dan publi-

ceren op de FEHAC website en doorgeven aan 

de klassiekerbladen en media. Een dag in dit 

weekend is voldoende.

Samenwerking bij klassieker 
ritten en rally’s

KNAF en FEHAC slaan de handen ineen en 

werken strategisch samen aan helderheid voor 

klassieker ritten,  rally’s en snelheidsevene-

menten. Zij hebben op 7 januari een samen-

werkingsovereenkomst ondertekend. Geruime 

tijd hebben de KNAF (Nederlandse Autosport 

Federatie) en de FEHAC achter de schermen 

veel werk verzet. De KNAF is het Nederlandse 

‘gezicht’ van de FIA (Fédération Internationale 

de l’Automobile) en de autoriteit op het gebied 

van snelheidsevenementen. De FEHAC op 

haar beurt vertegenwoordigt op vergelijkbare 

wijze de FIVA (Fédération Internationale des 

Véhicules Anciens) en is daarmee de autoriteit 

op het gebied van de recreatieve klassieker 

evenementen. Beide organisaties zijn gaan 

samenwerken en hebben zich gerealiseerd dat 

het in het belang van klassieker evenementen 

nu en in de toekomst essentieel is om helder-

heid te hebben voor de deelnemers helderheid 

te creëren voor de organisatoren van klassieker 

ritten en rally’s, en vooral ook om helderheid te 

bieden aan de landelijke, regionale en plaatse-

lijke overheden die moeten oordelen over ver-

gunningaanvragen voor zowel recreatieve- als 

meer op snelheid georiënteerde evenementen 

met klassiekers. De doelstelling is om te komen 

tot één loket waar alle genoemde belangheb-

benden zich kunnen melden. Een zeer belang-

rijke eerste stap in die richting is gezet met 

het voltooien van één gezamenlijk reglement 

dat vanaf nu zal gelden voor alle klassieker 

evenementen, ongeacht het karakter van de 

rit en de wie de rit organiseert. Het nieuwe 

Standaard Reglement Historische Regularity 

Rally’s schept duidelijkheid voor allen. Voor 

de vergunningverlenende overheden is het 

vanaf nu een stuk overzichtelijker geworden, 

zij hoeven slechts te checken of de organisa-

tor zijn evenement organiseert conform het 

nieuwe Standaard Reglement. FEHAC en KNAF 

hebben ieder hun eigen controle op naleving 

door de aangesloten organistoren. Het nieuwe 

Standaard Reglement kunt u aanvragen bij 

KNAF en FEHAC, of u kunt het downloaden via 

www.fehac.nl.

Import klassiekers steeds 
groener

De daling van de import van klassieke diesel 

auto’s, die zich over de eerste helft van 2012 

al scherp aftekende, heeft zich versterkt door-

gezet. De import van klassieke diesels is t.o.v. 

vorig jaar met maar liefst 50,2% afgenomen. 

FEHAC constateert dat het huidige fi scale 

beleid met betrekking tot de Motorrijtuigen-

belasting voor klassiekers dat op 1 januari 2012 

is ingegaan – conform de motie Van Vliet – een 

sterke daling van de import van klassiekers tot 

gevolg heeft. Het onafhankelijke bureau Global 

Automotive Consultancy bv heeft op basis van 

recente gegevens van VWE Trendweb becijferd 

dat de importdaling zich heeft versneld. 

Op basis van de importcijfers tot november 

2012 is de naar 12 maanden geëxtrapoleerde 

importdaling in 2012 ten opzichte van 2011 voor 

klassieke diesels 50,2%. De daling bij benzine-

auto’s bedraagt 37,1%. De import van klassiekers 

op lpg steeg met 13,2%. Ondanks dat is het 

aandeel lpg nog altijd relatief gering. De totale 

import van klassiekers is sterk afgenomen en 

in de mix naar brandstofsoort blijken de geïm-

porteerde klassiekers dus wezenlijk ‘groener’ 

te zijn geworden. Deze cijfers bevestigen het 

beeld dat de niet-liefhebbers hun belangstel-

ling voor klassieke auto’s goeddeels verloren 

hebben. Zoals de FEHAC en de ruim 200 bij 

de FEHAC aangesloten clubs voor ogen staat, 

worden klassiekers doorgaans spaarzaam, 

liefdevol en hobbymatig gebruikt. 

 Training en opleiding
– Competentie en gedrag

– Veiligheidskunde MVK/HVK

– CE-markering en VCA opleiding 

– auditting

 Management
– Strategie en operatie

– Cultuur en gedrag

– Tevredenheidsonderzoek

 Certificeringbegeleiding
– Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

– ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

– Procesborging
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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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meer dan alleen drukwerk ALLE PORSCHE 911 & 356 
ONDERDELEN

UNIEK ZOEKPROGRAMMA

Parts-wise.nl werkt met een uniek zelf 

ontwikkeld programma. Nadat u de basis-

gegevens van uw Porsche heeft ingevoerd, 

zal Parts-wise.nl de juiste onderdelen tonen. 

Zo bestelt u nooit de verkeerde onderdelen. 

Met 1 klik plaatst u het juiste onderdeel in 

de winkelwagen.

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

Elk denkbaar onderdeel onder 1 dak

kijk op parts-wise.nl
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Voor ons is elke Porsche
een klassieker

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

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