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A angezien we hadden gerekend op 35-40, misschien 50, is het 

uiteindelijke aantal geweldig. Wel houdt dit in dat de eigenaar 

van Carmagic niet voldoende voorraad heeft, ook niet nadat hij een 

extra batch heeft laten maken voor ons als club. Dus… we krijgen 

de eerste batch in een aantal weken en de rest dan later. Versturen 

gebeurd dan op volgorde van bestellen. Als de eerste setjes binnen 

zijn, zullen we jullie verder informeren. 

En dan hebben we ook nog de 2e Disklok actie. Geweldige stuursloten, 

die met name op en tijdens evenementen, extra bescherming bieden 

tegen een interessante set-korting. Als laatste hebben we vele leden 

blij kunnen maken met een setje, in eigen beheer gemaakte, fan 

pulley sleutels voor de 912 en club gereedschapstasjes. Kortom, ik 

denk dat we het jaar weer goed begonnen zijn. Hebben jullie ook nog 

ideeën over wat we als club gezamenlijk zouden kunnen inkopen of 

laten maken, vertel het ons! 

De meeste Porsches zullen nog in de garage of stalling staan, maar 

qua weer hadden we deze winter natuurlijk niet hoeven stoppen. 

Jammer van de enorme hoeveelheid regen en stormen, maar ik denk 

dat er daardoor weinig strooizout is gebruikt. Ik ben altijd een beetje 

jaloers op mede (klassieke) Porsche eigenaren die in een klimaat 

wonen waar je geen winterstop hebt. Foto’s van Cars & Coffees en 

andere ‘Drives & Gatherings’ in bijvoorbeeld de westkust van de 

Verenigde Staten. Daar kun je ook gewoon in December je 911 of 912 

pakken en lekker rijden. Maar goed, als deze winter een voorbode 

was van hoe het klimaat zich in de toekomst ontwikkelt, dan hebben 

wij wellicht ook nog wel eens een ‘Cars & Breakfast’ op 1 januari…

We kennen allemaal Albert Vos, als hoofd-lid van onze Technische 

commissie en van de diverse evenementen en technische keuringen. 

Albert heeft de technische commissie meer dan 12 jaar geleid en 

ik denk dat vele van ons het wel eens met hem over een technisch 

probleem hebben gehad of hun auto’s door Albert hebben laten 

taxeren. We zullen natuurlijk uitgebreid stil staan bij zijn “Club-

carrière” tijdens de komende ALV, maar hierbij wil ik Albert alvast 

bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de club, op technisch en 

ander vlak. We zullen hem natuurlijk nog steeds zien op (technische) 

meetings, dus we kunnen vast nog wel gebruik maken van zijn 

enorme kennis. We gaan wel op zoek naar een vervanger voor Albert 

om samen met Peter Broerse de technische commissie te leiden. Tot 

die tijd zal Vincent, onze secretaris, de mailbox beheren en zorgen 

dan alle vragen naar behoren worden beantwoordt. 

Verder doen we het qua club goed. We hebben net de 

jaarcijfers binnen en we staan er financieel goed voor. 

We krijgen er best wat nieuwe leden bij, ook omdat 

nu we de G-modellen 911 t/m 1989 hebben toegelaten. 

Maar we raken ook leden kwijt. Ik denk dat we per 

saldo ongeveer gelijk blijven ten opzichte van vorig 

jaar. Ook kijk ik terug op een geslaagd evenementen 

seizoen in 2019. Veel enthousiaste leden, gezelligheid 

en natuurlijk, het rijden van en in onze Duitse 

raspaardjes. Goodwood revival was geweldig, de Mille 

Miglia Tribute was erg geslaagd en we hebben weer 

genoten van het altijd mooie zwarte woud. Ik denk dat 

we voldaan de winter zijn ingegaan. Maar als we dan 

voorruit kijken, staat er weer een seizoen voor de deur 

waarin we van onze Porsches kunnen genieten. Niet 

lang nog en een aantal leden zullen richting Zweden 

gaan om daar een geweldige route te rijden. We gaan 

ons niet vervelen in 2020! 

Ik duik zo weer de garage in om de 911 weer klaar te 

maken om gestart te worden, Er staan het vervangen 

van de olieleiding van olietank naar oliekoeler op het 

programma. Deze ging afgelopen jaar van zweten 

naar druppen. Dan kunnen we er weer heel wat jaren 

tegenaan. 

Tot snel!

Hessel Roukema

Voorzitter

VAN DE VOORZITTER

“ VELEN VAN U ZULLEN BINNENKORT VERLICHTING VINDEN” ……. 
IN DE BRIEVENBUS DAN. WE HEBBEN AFGELOPEN JAAR MET DE 
CLUBINKOOP ACTIE VOOR LED DASHBOARD VERLICHTING MAAR 
LIEFST 104 SETJES VERKOCHT!  

 Het ultieme clubhuis.
 Het offi  ciële Porsche Centrum.

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl
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Beknopte analyse leden- en autobestand
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland

LEDEN (inclusief aspirant leden en vooringeschreven leden)

Geslacht
Man 257
Vrouw 4 +
Totaal 261

Gemiddelde leeftijd
56 jaar

247 opgave
14 geen opgave

Land
Nederland 248
België 10
Duitsland 2
Zweden 1 +

261

Provincie (Nederland)
Groningen 4
Friesland 4
Drente 3
Overijssel 12
Gelderland 34
Flevoland 7
Utrecht 19
Noord-Holland 50
Zuid-Holland 34
Zeeland 0
Noord-Brabant 63
Limburg 18 +

248

Lid* sinds nog lid volgnrs.
1993 t/m 1999 42 429 387 90%
2000 t/m 2009 65 270 205 76%
2010 t/m 2019 135 168 33 20%
2020 t/m 2029 8 + 8 + 0 +

250 875 625 71%
* Leden en aspirantleden

12 januari 2020
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D it zonnige weekend was normaal gesproken een uitgelezen 

gelegenheid geweest om de 911 van stal te halen, maar de 

commotie rondom het rondwarende corona virus weerhield me 

ervan. Precies een week geleden namen de ontwikkelingen rondom 

’t virus hier echt serieuze vormen aan. Zondag 15 maart zou onze 

ALV worden gehouden maar in plaats daarvan maakte het kabinet 

vergaande maatregelen bekend, waaronder het sluiten van alle 

horecagelegenheden en scholen tot in elk geval 6 april as. Met een 

zoon op de basisschool en dochter op het middelbaar onderwijs heeft 

dat laatste voor ons wel wat  consequenties, maar intussen lijkt die 

tijdelijke schoolsluiting al bijna weer het “nieuwe normaal”. De laatste 

dagen neemt het aantal zieken en slachtoffers hand over hand toe en 

komt de wereld om ons heen daardoor meer en meer tot stilstand. Een 

vreemde gewaarwording die al het andere onbeduidend maakt. Mijn 

gedachten gaan uit naar de mensen die de levensbedreigende effecten 

van het virus persoonlijk of van dichtbij meemaken. 

Of de ontwikkelingen en maatregelen ook consequenties gaan hebben 

voor de verschijningsdatum van het clubmagazine is op dit moment niet 

te zeggen en in het licht van het voorgaande ook niet zo relevant. In elk 

geval zijn de voor eind maart geplande technische dag, de traditionele 

Paasrit en de Zweden rit inmiddels afgelast of uitgesteld. Het is terwijl ik 

dit schrijf nog niet zeker of dat ook voor nog meer geplande evenementen 

zal gelden.  

Goed, dan toch maar over naar de inhoud van dit clubmagazine. Het 

vergt traditioneel de nodige extra inspanning om de eerste uitgave van ‘n 

nieuw kalenderjaar te vullen, aangezien op het moment van verschijnen 

nog nauwelijks ritten zijn verreden of evenementen zijn gehouden. Maar 

dankzij de inspanning van verschillende leden en wat nijver huiswerk van 

uw redacteur zijn we ook deze keer ‘n heel eind gekomen. In de rubriek 

“Even voorstellen” stelt kersvers clublid Vincent Zeebregts zichzelf en 

zijn Porsche 911 aan u voor. Hij weet zich de gelukkige eigenaar van 

een prachtig zilvergrijs G-model en is daar terecht trots 

op. Welkom Vincent! Van de op 19 januari gehouden 

nieuwjaarsreceptie in het historische Bavaria Brouwerij 

Café in Lieshout (op steenworpafstand van de Bavaria 

Bierbrouwerij) is een fotoverslag opgenomen. Onze 

vaste columnist Hakse Straatsma slaagde er opnieuw 

in een interessant en leerzaam artikel samen te stellen, 

deze keer handelend over de carburatie van onze (vroege) 

Porsche 911 en 912 modellen. Technische commissielid 

en Porsche specialist Peter Broerse stelde een artikel 

samen over een serie reparaties en modificaties die hij 

vorig najaar uitvoerde aan een mij zeer welbekende 

Talbot gele 911 SC. 

Zelf zag ik in de afgelopen najaar in werking getreden 

leeftijdsverruiming van tot de club toegelaten Porsche 

911 en 912 modellen aanleiding om een grondige 

analyse van clubleden en hun auto’s te maken. 

De uitkomsten van dit huisvlijt treft u verderop 

in dit clubmagazine aan. Verder stuitte ik op een 

interessant artikel over een unieke zwarte Porsche 

911, die van juli 1974 tot januari 1976 werd bestuurd 

door Prof. Dr.-Ing. Ernst Fuhrmann. Hij was de eerste 

voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG, 

de nieuwe entiteit waarin de sportwagenfabrikant in 

augustus 1972 was omgevormd en ook de vader van 

de beroemde viercilinder “Fuhrmann” motor met vier 

nokkenassen zoals die werd toegepast in ’n aantal 

Porsche 356 Carrera modellen en de Porsche 904. 

Verder viel m’n oog op ‘n artikel over de eerste (klasse)

overwinning met een Porsche 911, tijdens de 24 uurs 

race van Daytona in 1966. 

Tot slot in het clubmagazine de traditionele 

boekbespreking, het overzicht met nieuwe leden, 

het FEHAC nieuws en een update aan van de 

evenementenkalender. Dit laatste met de nodige 

voorbehouden uiteraard. Ondanks het feit dat corona 

virus ons momenteel allemaal in de greep houdt, wens 

ik u ’t nodige leesplezier toe en hoop ik u allen in goede 

gezondheid te treffen op een van de clubevenementen 

later dit jaar.

Marc Bezem 

redacteur – webmaster

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

HET IS ZONDAGAVOND 22 MAART ALS IK DE PROEFDRUK NALOOP 
VAN DEZE APRIL EDITIE VAN UW CLUBMAGAZINE EN NOG WAT 
LAATSTE AANPASSINGEN DOE AAN DIT INLEIDENDE STUKJE TEKST.  
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Zo hebben we meerdere buitenlandritten op de agenda. 

De eerste is onze rit naar Zweden, waarbij binnen 

enkele oogwenken de inschrijving vol was en we helaas 

mensen hebben moeten teleurstellen. Ook voor ons bezoek 

aan Le Mans Classic dit jaar is de inschrijving inmiddels 

gesloten en gaan we met een grote groep (incl. enkele leden 

van de Porsche 928 club omdat we hebben aangeboden 

hiervoor ook de kaarten te organiseren) kamperen bij het 

Chateau. Dit is een nieuwe opzet en we zijn benieuwd hoe 

dit gaat bevallen. Daarnaast gaan we dit jaar weer op bezoek 

bij de fabriek in Stuttgart. We kunnen daar de nieuwe 

productielijn bekijken, maar helaas is de groepomvang 

ook hier beperkt en zullen dus enkele mensen worden 

waarschijnlijk teleurgesteld voor het fabrieksbezoek. We 

gaan hierover later meer communiceren. 

Als bestuur hebben we kennisgemaakt met het nieuwe 

bestuur van de Porsche 356 club en hebben we het 

voornemen dit jaar gezamenlijk nog een rit te rijden. We 

denken daarbij aan een nachtrit. Dit hebben we al heel lang 

niet gedaan en is misschien wel een leuke aanvulling op het 

programma. Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer enkele 

bijeenkomsten met een technisch thema en natuurlijk 

komen er ook “cars&coffee” momenten. 

Zoals ieder jaar is het voor vele van ons de Paasrit die ervoor 

zorgt dat we onze 911 of 912 weer uit de winterslaap halen, 

afstoffen en opstarten. Dit jaar wordt deze georganiseerd 

door Jan Broekhuizen en zal worden gereden in Noord 

Holland. Met wat voorinformatie en wonende in deze regio 

kan ik jullie verzekeren dat dit, zoals ieder jaar, ook weer een 

prachtige rit gaat worden. 

In de jaarvergadering van 15 maart, op moment van 

schrijven over 2 weken, gaan we, naast de financiële cijfers 

ook toelichten hoe evenementen het afgelopen jaar zijn 

gelopen. Daarbij kende een grote diversiteit, met een 13-tal 

evenementen, gelijk aan het aantal in 2018. Een gemiddelde 

opkomst van 22 auto’s (21 in 2018) met 37 leden 

(38 in 2018). De best bezochte evenementen 

waren (traditiegetrouw) de Paas- en herfstrit 

met meer dan 24 equipes en 48 deelnemers. 

Opvallend is dat deze evenementen op de 

voet gevolgd worden door de meerdaagse 

buitenlandritten. Deze zijn steeds beter bezocht 

en daarmee dus “populair”.  Voor volgend 

seizoen zijn we al in de voorbereiding voor 

enkele buitenlandritten, waarbij we nadenken 

of het aantal buitenlandritten hoger zou moeten 

om zo spreiding te realiseren en daarmee een 

brede groep / iedereen de kans te geven mee te 

gaan met één van deze ritten. Nadeel daarvan is 

de organisatie, dus mocht iemand een prachtig 

idee en zin hebben dit te organiseren horen wij 

het graag. 

Al met al weer een leuke programmering in 

2020. Mochten er tochten zijn die jullie graag 

zou willen zien/rijden horen we graag van 

jullie.

Dennis & Patrick

HET IS ALWEER HET JAAR 2020 EN HET BELOOFT WEER EEN GOED 
AUTOJAAR TE WORDEN MET LEUKE EVENEMENTEN.

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

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

PENNINGMEESTER  

Dennis Gronert
06 - 54 681 475 
penningmeester@klassieke911912.nl

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

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  
Vincent van den Berg 
Postbus 292 
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

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

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

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

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

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

COLOFON8

WE DENKEN DAARBIJ AAN EEN NACHTRIT.  

DIT HEBBEN WE AL HEEL LANG NIET GEDAAN  

EN IS MISSCHIEN WEL EEN  

LEUKE AANVULLING OP HET PROGRAMMA.
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Naam: Vincent Zeebregts

Woonplaats: Driebergen

Burgerlijke staat: Samenwonend met 
Christel, twee zonen

Werk: Country Manager bij Fortinet 
Nederland (Amerikaans bedrijf in 
Cybersecurity) 

Hobby: Mountainbike, wielrennen, 
hardlopen, snowboarden, wandelen met 
vrouw en hond, lezen

Auto’s: Porsche 911 (i-serie) uit 1976 in de 
kleur zilvergrijs metallic

11EVEN VOORSTELLEN: VINCENT ZEEBREGTS

EVEN VOORSTELLEN

VINCENT ZEEBREGTS
Om duidelijk te krijgen waar de fascinatie voor Porsche en in 

het bijzonder voor de 911 vandaan komt moet ik een kleine 

reconstructie in mijn jeugd uitvoeren. Het eerste beeld dat ik me 

voor de geest kan halen is de gele 911 T (1968) met ski’s op het 

dak in de film “Downhill Racer” met o.a. Robert Redford en Gene 

Hackman. Omdat de film uit 1969 stamt, ik was toen 1 jaar, moet 

ik die toch wel wat later gezien hebben. Het beeld van een knalgele 

911 in een besneeuwd berglandschap is mij altijd bij gebleven. 

Daarnaast had ik in mijn jeugd twee familieleden die beide 

rondreden in een rode VW Kever. Dat tezamen moet het begin zijn 

geweest van oeverloos priegelen aan bouwpakketjes met Kevers, 

Porsche’s en t1/t2 busjes. (Een t2 camper staat overigens ook hoog 

op het verlanglijstje)

Ik denk dat de voorliefde hierbij vooral voortkwam uit de eenvoud 

van de ontwerpen wat meteen ook de kracht is en ze stuk voor stuk 

tijdloos maakt. Uiteraard stak de elfer er wel ver bovenuit en ben ik 

met tussenpozen blijven dromen over het ooit bezitten ervan. Dat 

dat nooit eerder gebeurd is, is eigenlijk niet uit te leggen maar o.a. 

het steeds maar niet hebben van een geschikte stalling maakte dat 

het er niet van kwam. Wellicht had koudwatervrees er ook iets mee 

te maken.

Afgelopen jaar was het dan eindelijk zover. Omdat ik op het 

punt stond om “iets leuks op wielen” te kopen, maar zeker geen 

jeugddroom, om met mijn twee jongens van te kunnen genieten zei 

mijn vrouw “waarom koop je nou niet eindelijk eens die Porsche, 

daar heb je het al over zolang ik je ken”. En omdat ik continue de 

markt af scande op aanbod hoefde ik me dat geen twee keer te 

laten zeggen. Ik had al iets gezien wat ik bijzonder mooi vond, de 

coupé op bijgaande foto’s. Een coupé omdat ik van mooie strakke 

lijnen houd en graag zo dicht mogelijk bij het origineel blijf. Dat 

wil overigens niet zeggen dat ik soms op zonnige dagen niet jaloers 

naar Targa en Cabrio bezitters kijk. 

Ik heb mijn auto dus nog maar kort maar ben wel erg blij met mijn 

aankoop. Sinds ik de auto midden vorig jaar in mijn bezit heb ben ik 

alleen nog maar leuke en enthousiaste mensen tegen gekomen. En 

een stalling heb ik gevonden bij Remco van den Brink van Passion 

for Cars in Houten en dat maakt eigenlijk dat ik geen behoefte meer 

heb aan een eigen stalling bij huis. Hoewel, het is natuurlijk wel 

leuk om voor het slapen gaan nog even je kindje gedag te zeggen 

maar Remco maakt dat gemis met zijn enthousiasme, kennis en 

netwerk ruimschoots goed.

Mijn auto is in 2012 uit Italië gehaald en ik heb 

aan de hand van het boekje de eerste eigenaar 

achterhaald: Graaf Stefano Carmignani Tirelli, 

zoon van een graaf en een markiezin uit Parma, 

Italië. Helaas in 2016 overleden maar in het 

overlijdensbericht staat het adres wat overeenkomt 

met het adres in het serviceboekje.

De auto is zeker nog niet perfect maar wel een 

goede basis want compleet, strak in de lak en 

met originele gereviseerde bak en motor. Ik was 

overigens ook niet op zoek naar een perfecte auto 

want het moet een gebruiksvoorwerp blijven om 

van te genieten en niet iets wat je weg stopt in een 

vitrine. Het streven naar perfectie is er wel dus 

verbeter ik beetje bij beetje, echter zonder haast te 

hebben. Ik ben zeker geen techneut maar wel een 

beetje handig en hoop via mijn lidmaatschap meer 

te weten te komen over de 911 in het algemeen 

en mijn eigen auto in het bijzonder. En daarnaast 

reken ik natuurlijk op het ontmoeten van nog meer 

enthousiastelingen dan ik tot nu toe al tegen ben 

gekomen.



Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl

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

trAining en
opleiding 

 Middelbare Veiligheidskunde

 Hogere Veiligheidskunde

 CE-markering en VCA Opleiding

 Interne auditting

 Voedselveiligheid

 Arbo en milieu coördinator

 Energielabels EPA

s

mAnAgement-
ondersteuning

 Tevredenheidsonderzoek

 Ongevallenonderzoek

 Vergunningenbeheer

 Beleidsontwikkeling

 Cultuur en gedrag

 Procesoptimalisatie

 Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

,

certificerings-
begeleiding 

 Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

 ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

 Voedselveiligheid

 Procesborging

 Energie Prestatie Advies (EPA)

 MVO en prestatieladder

 CO2 footprint 

 Medische productveiligheid

.

EEN FOTO IS 
VOLDOENDE

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

Zowel 
• reparatie 
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling

 

CLUBEVENEMENTEN

Paasrit

Cars & Coffee 

Technische inspectie

Zweden rit

Technische dag

Le Mans Classic

Schloss Dyck (optioneel)

Fabrieksbezoek Stuttgart

Cars & Coffee 

Herfstrit

Technische dag

 

EXTERNE EVENEMENTEN

Mille Miglia

SPA Classic

Porsche Parade Europe

Oldtimer Grand Prix

Concours d’Elegance 

DATUM

uitgesteld

april of mei 

9 en (evt.) 10 mei

20 t/m 26 mei

juni (?)

3 t/m 6 juli 

31 juli t/m 2 augustus

24 september

september

zondag 11 oktober

november 

 

13 t/m 16 mei

22 t/m 24 mei

25 t/m 28 juni

7 t/m 9 augustus

29 en 30 augustus

PLAATS

Noord Holland 

volgt 

Mijdrecht

Zweden 

volgt

Le Mans 

Jüchen

Stuttgart

volgt 

volgt

volgt  

 

Brescia-Rome-Brescia

Spa

Zwitserland

Nürburgring

Soestdijk

LAND

NL

NL

NL

Z

NL

F

D

D

NL

NL

NL

It

B

S

D

NL

EVENEMENTENKALENDER 2020

NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!
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H et onverwacht mooie weer had een aantal leden 

ertoe aangezet de 911 of 912 van stal te halen en 

daarmee naar Lieshout af te reizen, wat resulteerde 

in een kleurrijk schouwspel op de parkeerplaats.

Na ontvangst met koffie, thee en Brabants gebak 

was er voor de meer dan 60 (!) aanwezigen volop 

gelegenheid bij te praten en voor de nieuwe leden om 

kennis te maken. Na een kort welkomstwoord door 

de voorzitter werd het glas geheven op het nieuwe 

jaar en rond het middaguur stond er een overheerlijke 

lunch klaar.

Na de lunch was er de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een begeleide tour door de Bavaria 

Brouwerij, die zo’n twee uur in beslag nam. Bijna alle 

aanwezigen maakte van deze gelegenheid gebruik. 

Na afloop was er nog een drankje met versnapering 

in ‘t café waarna een ieder huiswaarts keerde. Een 

gezellige start van het nieuwe Porsche jaar.

Marc Bezem

Redacteur-webmaster

 

Fotocredits: Lonneke de Wit & Marc Bezem

FOTO IMPRESSIE 
VAN DE GEZELLIGE 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
IN HET HISTORISCHE 
BAVARIA BROUWERIJ 
CAFÉ IN LIESHOUT OP 
STEENWORPAFSTAND VAN 
DE BAVARIA BIERBROUWERIJ, 
WAAR AL SINDS 1719 HET 
BEKENDE NEDERLANDSE BIER 
WORDT GEBROUWEN. 
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WERKWIJZE
De analyse is gebaseerd op de situatie op 1 januari 2020. Daarbij 

zijn de leden en auto’s als het ware uit elkaar getrokken, omdat 

sommige leden meerdere (geregistreerde) auto’s hebben en een aantal 

aspirant-leden nog geen auto heeft. Het analysemodel is gebaseerd 

op een uitdraai van de volledige ledenlijst en zodanig opgebouwd dat 

mutaties (nieuwe leden en opzeggingen) eenvoudig kunnen worden 

verwerkt. Door de analyse periodiek te actualiseren, krijgen we inzicht 

in het verloop van leden en auto’s.  

Er zijn wel een paar kanttekeningen:

-  De analyse is net zo betrouwbaar en volledig als de ooit ingevoerde 

gegevens. Registratie gebeurt al sinds het ontstaan van de club 

maar met name de eerste jaren werden maar een beperkt aantal 

gegevens geregistreerd.

-  We hebben eigenlijk geen actueel betrouwbaar beeld van de auto’s 

van leden. Van de leden zelf houden we alle mutaties bij (100% 

betrouwbaar) maar van de auto’s niet. Er vindt geen registratie 

plaats van door bestaande leden aangekochte of verkochte auto’s, 

zolang zij daar zelf geen mededelingen over doen.

Dit laatste zou kunnen worden verbeterd door een enquête onder de 

leden te houden: welke auto(‘s) heeft men momenteel in bezit? Maar 

omdat de ervaring leert dat maar een beperkt aantal leden op enquêtes 

reageert, moeten we het voor nu maar even doen met de gegevens die 

we hebben. Die geven dan weliswaar geen compleet maar naar mijn 

idee wel een behoorlijk representatief beeld.

LEDEN
Er is uitgegaan van de leden, aspirant-leden én voorinschrijvingen, als 

gezegd per 1 januari 2020. Op die peildatum waren dat 261 personen 

waarvan 98% man is en uw redacteur – webmaster met 56 jaar de 

gemiddelde leeftijd representeert. Opvallend is dat de gemiddelde 

leeftijd van leden met (ook) een G-model 55 jaar is. Dat 

scheelt dus niks met de F-modellen. Het feit dat de club 

in 1993 in Noord Brabant werd opgericht, lijkt zo’n 27 

jaar na dato nog steeds door te klinken want de meeste 

leden komen uit die provincie. Ook de Randstad is goed 

vertegenwoordigd terwijl de noordelijke provincies juist 

zwaar ondervertegenwoordigd zijn. In Zeeland hebben 

we zelfs helemaal geen leden. 

Er is ook gekeken naar de inschrijvingen en 

opzeggingen, onderverdeeld in 4 perioden:

-  Van de oorspronkelijke lichting 1993-1999 is nog 

maar 10% lid, de rest heeft ooit opgezegd.

- Van de periode 2000-2009 is nog 24% lid.

- Van de periode 2010-2019 is nog ongeveer 80% lid.

-  Van de inschrijvingen in 2018 en 2019 is iedereen 

nog lid. 

AUTO’s
Analyse van de auto’s van leden was wel even een klus, 

omdat de registratie deels geclusterd was ingevoerd 

(bijvoorbeeld “gerestaureerde zilvergrijze 911 T 

Coupé 2.4 modeljaar 1972 uit Italië” in één invoercel). 

Door deze op de website ingevoerde gegevens uit 

elkaar te trekken, ontstond uiteindelijk een goed en 

representatief beeld van de geregistreerde auto’s.

Er is onderscheid gemaakt naar type, toevoeging, F- of 

G-model, carrosserievorm, bouwjaar, cilinderinhoud, 

land van herkomst en staat / conditie. Interessant 

criterium in relatie tot de leeftijdsverruiming is 

natuurlijk de verhouding F- en G-modellen. Per 1 

januari 2020 zaten we op nagenoeg 18% G-modellen. 

Als we dit over de periode 2017 t/m heden bekijken 

is het percentage G-modellen 40%. Daar zit een 

trend die ook dit jaar lijkt door te zetten, want van de 

in 2020 ingeschreven leden hebben de meerderheid 

een G-model. Van een aantal criteria zijn uitkomsten 

minder representatief (bijvoorbeeld carrosserievorm, 

land van herkomst e.d.) omdat de inschrijvingen in het 

verleden veelal incompleet waren.

Enfin, de analyse uitkomsten op de volgende pagina’s 

spreken hoop ik verder voor zich. Als u naar aanleiding 

hiervan nog suggesties en/of vragen heeft, mail dan 

gerust naar redactie@klassieke911912.nl.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

De afgelopen najaar ingevoerde verruiming van de leeftijdsgrens voor tot 
onze club toegelaten Porsche 911 en 912 modellen, zette me er begin van 
’t jaar toe aan een verdergaande analyse te maken van onze leden met hun 
auto’s. Het was de bedoeling deze op de Algemene Ledenvergadering op 
15 maart jl. te presenteren en aansluitend in het clubmagazine te publiceren. 
Van een presentatie is het vanwege de perikelen rondom het Corona virus 
niet gekomen, maar de reeds voorbereide publicatie treft u op de volgende 
pagina’s aan. Het betreft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten, 
opgedeeld in LEDEN en AUTO’S, met hieronder een korte toelichting.
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Beknopte analyse leden- en autobestand
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland

LEDEN (inclusief aspirant-leden en voor-ingeschreven leden)

Geslacht
Man 257
Vrouw 4 +
Totaal 261

Gemiddelde leeftijd
59 jaar

236 opgaven
25 geen opgave

gem.leeftijd
60
57
55
56

Land
Nederland 248
België 10
Duitsland 2
Zweden 1 +

261

Provincie (Nederland)
Groningen 4
Friesland 4
Drente 3
Overijssel 12
Gelderland 34
Flevoland 7
Utrecht 19
Noord-Holland 50
Zuid-Holland 34
Zeeland 0
Noord-Brabant 63
Limburg 18 +

248

Lid* sinds nog lid volgnrs.
1993 t/m 1999 42 429 387 90%
2000 t/m 2009 65 270 205 76%
2010 t/m 2019 135 168 33 20%
2020 t/m 2029 8 + 8 + 0 +

250 875 625 71%
* Leden en aspirantleden

1 januari 2020

opgezegd

8
129
64
35

aantal leden

2020-heden
2010-2019
2000-2009
1993-1999
periode
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
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de
n

Leeftijd (in jaren)

Leeftijdopbouw leden

Nederland; 
248

België; 10

Duitsland; 2
Zweden; 1

Woonachtig (land)

Groningen; 4 Friesland; 4 Drente; 3

Overijssel; 12

Gelderland; 34
Flevoland; 7

Utrecht; 19

Noord-Holland; 50
Zuid-Holland; 34

Zeeland; 0

Noord-Brabant; 63

Limburg; 18

Woonachtig (provincie)
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Beknopte analyse leden- en autobestand
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
1 januari 2020

AUTO'S
Type F- of G-model (totaal)
911 212 F-model 218 82,3%
912 49 G-model 47 + 17,7%
912E 2 265
930 (Turbo) 2 +

265 F- of G-model (2017 t/m heden)
F-model 45 60,0%

Type toevoeging G-model 30 + 40,0%
Geen 73 75
L 6
T 101 Land van herkomst
E 25 België 2 2%
S 28 Canada 1 1%
Carrera 7 Duitsland 19 16%
Carrera RS 3 Italië 14 12%
Carrera RSR 1 Japan 1 1%
SC 19 Nederland 9 8%
Turbo 2 + Oostenrijk 1 1%

265 Spanje 1 1%
Verenigde Staten 68 57%

Carrosserie Zweden 2 2%
Coupé 49 Zwitserland 2 2%
Targa 81 (Geen opgave 145 ) +
Geen opgave 135 + 120 100%

265

Cilinderinhoud
1.6 48
2.0 45
2.2 62
2.4 60
2.7 21
3.0 23
3.2 4
3.3 2 +

265

Staat / conditie
Origineel 46
Gerestaureerd 76
Deelrestauratie 23
In restauratie 30
(Geen opgave 90 )+

175

10 11
15

39

24
28 27

30
34
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Bouwjaar

bouwjaren 

België; 2 Canada; 1 Duitsland; 19

Italië; 14

Japan; 1

Nederland; 9

Oostenrijk; 1Spanje; 1
Verenigde Staten; 68

Zweden; 2

Zwitserland; 2

Land van herkomst

Geen; 73

L; 6

T; 101

E; 25

S; 28

Carrera; 7

Carrera RS; 3

Carrera RSR; 1 SC; 19

Turbo; 2

Type toevoeging

1.6 liter; 48

2.0 liter; 45

2.2 liter; 62

2.4 liter; 60

2.7 liter; 21

3.0 liter; 23

3.2 liter; 4

3.3 liter; 2
Cilinderinhoud

911; 212

912; 49

912E; 2
930; 2

Type

Origineel; 46

Gerestaureerd; 76

Deelrestauratie; 23

In restauratie; 30

Staat / conditie
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Soms heb je gewoon een beetje geluk en een goede intuïtie nodig. 

De zwarte 911 die Porsche-kenner en -dealer Walter Hoffmann 

tegenkwam in 2008 zag er in het begin niet bijzonder uit, afgezien 

van de gedurfde kleurencombinatie met het citroengele lederen 

interieur. Het was ook geen vondst van het soort ‘zien, kopen, 

meenemen’. In feite verliepen de onderhandelingen met de vorige 

eigenaar niet vlot, omdat er iets niet helemaal klopte met deze 

coupé, die voor het eerst werd geregistreerd in 1974. Een 3.0-liter 

motor, die atypisch nog steeds 190 pk leverde, de turbovleugel - 

dit waren allemaal ingrediënten waarmee de 911-serie pas later 

zou worden uitgerust. Het vermoeden bestond dat de auto feitelijk 

een allegaartje was. Hoewel goed bewaard gebleven, was de 

Inderdaad, de zwarte 911 was uniek in zijn soort. Hij had al de 

zescilinder-boxermotor die Porsche in 1975 presenteerde in de 911 

Carrera 3.0 - die toen al 200 pk had. Dit maakte deze motor bijna 

net zo krachtig als de legendarische Carrera RS 2.7, zelfs met de 

brandstof besparende Bosch K-Jetronic injectie in plaats van het 

mechanische brandstofinjectiesysteem van de RS. Een logisch 

gevolg van de oliecrisis waar de wereldeconomie op dat moment 

nog herstellende was. Tegelijkertijd vormde de motor de basis voor 

de voorloper van de 911 Turbo, die ook in 1975 op de markt kwam 

en voor opschudding zorgde met de reusachtige achtervleugel 

(taartschep of in het Engels Tea tray) die de testauto al sierde. De 

nieuwe aanwinst van Walter Hoffmann verzekerde zich daarmee 

van een plaats in de 55-jarige geschiedenis van de iconische 

sportwagenserie.

Ing. Ernst Fuhrmann - de eerste voorzitter van de 

raad van bestuur van Porsche AG, de nieuwe entiteit 

waarin de sportwagenfabrikant in augustus 1972 

was omgevormd, en tegelijkertijd de vader van de 

beroemde Fuhrmann motor met vier nokkenassen. 

Dit markeert dus het begin van een heel nieuw verhaal.

Fuhrmann was een van de eerste werknemers 

van Porsche. Geboren in Wenen, trad hij al in 

1947 toe tot het ontwerpbureau, day toen nog in 

Gmünd in Karinthië was gevestigd. Samen met 

Ferry Porsche werkte de jonge ingenieur aan tal van 

projecten, waaronder de Cisitalia 360-raceauto. 

Dit was een Grand Prix Monoposto van 718 kilo, 

besteld bij Porsche door de kleurrijke Italiaanse 

ondernemer en privécoureur Piero Dusio, met 

een 1,5-liter twaalfcilinder middenmotor lay-out 

en twee superchargers evenals een schakelbare 

vierwielaandrijving (!).

Terug in Stuttgart met Porsche bleef Fuhrmann 

trouw aan de boxermotoren. In 1950 - het jaar 

waarin hij ook met zijn vrouw Elfriede trouwde - 

behaalde hij zijn doctoraat in de machinebouw. 

Het onderwerp van zijn proefschrift: “Kleptreinen 

voor verbrandingsmotoren bij hoge toerentallen”. 

De koers was bepaald - in 1951 gaf Ferry Porsche 

hem de opdracht om een krachtige versie van de 

viercilinder boxermotor te ontwikkelen die de 

nieuwe 356-serie van de Volkswagen Kever had 

geërfd. Het resultaat was de beroemde motor met 

Koningsas die twee bovenliggende nokkenassen per 

cilinderbank aandreef en zich onderscheidde door tal 

van technische kenmerken, van dubbele ontsteking 

tot dry sump-smering. Dit laatste wordt tot op de dag 

van vandaag beschouwd als een belangrijk kenmerk 

van de Porsche sportwagens.  

EERSTE IN ZIJN SOORT
Klaus-Achim Peitzmeier

In plaats van de 2,7-liter boxermotor werd de zwarte 911 aangedreven 

door een 3,0-liter zescilindermotor, waarnaar het vijfbladige ventilatorwiel 

voor de kenner ook al verwijst. De K-Jetronic was, in plaats van de 

mechanische injectie, ook een nieuwe ontwikkeling.

“VOERTUIG VOOR EIGEN 

GEBRUIK” DEZE INFORMATIE IN 

DE GEBOORTEAKTE VAN HET 

PORSCHE-MODEL WEKTE ECHT DE 

NIEUWSGIERIGHEID VAN WALTER 

HOFFMANN. INTERESSANTE DETAILS 

ZOUDEN NU NAAR VOREN KOMEN.

auto verre van origineel. Maar het maakte niet uit: 

Hoffmann had nog een 2,7-liter motor in zijn garage 

thuis in Hermeskeil, wat een goede match zou zijn 

voor de auto. Uiteindelijk werd de deal na lang 

vijven en zessen gesloten.

Deze 911 had nooit mogen bestaan want motor, bouwjaar, achtervleugel - 
niets hoort bij elkaar. Maar deze auto was zijn tijd ver vooruit, net als zijn 
eerste eigenaar Prof. Dr.-Ing. Ernst Fuhrmann.

Maar het werd nog beter…

Zoals destijds gebruikelijk, hadden testauto’s vaak een tweede 

carrière als bedrijfswagen, ook hier was dat het geval. Van juli 1974 

tot januari 1976 stond de zwarte 911 ter beschikking van Prof. Dr.-

PORSCHE-KENNER HOFFMANN’S 

SCHERPE INSTINCT VERTELDE HEM 

DAT ER MEER ZAT ACHTER HET 

VERHAAL VAN DEZE 911



De 1,5 liter boxermotor, voortaan bekend als de “Fuhrmann-motor”, 

bepaalde in de jaren vijftig het imago van Porsche. De complexe 

aluminium viercilindermotor maakte het mogelijk om tot 8.000 

tpm te halen, wat destijds astronomisch klonk. Het dreef de 356 

Carrera-modellen aan, evenals de 550 Spyder en talloze raceauto’s, 

die van de ene overwinning naar de andere vlogen. In eerste instantie 

met de 110 pk-motor en later zelfs opgevoerd tot 190 pk in de 804 

Formula One-auto. “Fuhrmann-motoren”, waarvan 

er bijna 1.700 zijn gebouwd, genieten tot op de dag 

van vandaag de reputatie van de beste fijnmechanica 

op verbrandingsmotoren gebied. Er zijn maar weinig 

experts ter wereld die de ingewikkelde kleppentrein 

met zijn nokkenassen nauwkeurig kunnen afstellen in 

combinatie met de haakse overbrengingen.

Fuhrmann’s ambitie als ingenieur en hoofd van motortesten was 

nog niet vervuld. Als het bedrijf bepaalde onderdelen niet wilde 

betalen, betaalde hij die af en toe uit eigen zak. Maar toen de 

functie van technisch directeur in 1956 moest worden ingevuld, 

we ver rd de rol aan iemand anders gegeven. Teleurgesteld verliet 

hij het bedrijf en ging aan de slag bij de motoronderdelenfabrikant 

Goetze, wiens baas - zelf een gepassioneerde bestuurder van een 

356 Carrera - hem al snel de technische ontwikkeling van het bedrijf 

toevertrouwde. In 1962 werd Fuhrmann lid van de raad van bestuur.

Ook in Zuffenhausen werd intussen hard doorgewerkt. Na Ferry 

Dit maakte de weg vrij voor Ernst Fuhrmann om de eerste 

externe manager te worden die Porsche leidde, aanvankelijk 

als woordvoerder van de raad van bestuur, en vanaf november 

1976 als voorzitter van de raad van bestuur. In moeilijke tijden, 

die niet alleen te wijten waren aan de oliecrisis, nam hij de 

leiding over de sportwagenfabrikant op zich. Hij versnelde de 

ontwikkeling van de transaxle-modellen 924 en 928, waardoor 

hij de 911-serie wilde begraven. 

Maar het was ook Fuhrmann die, ondanks veel kritiek, de 911 

Carrera RS 2.7 doordrukte en de ontwikkeling van de 911 Turbo 

voortzette. Feitelijke de eerste supersportwagen van het merk 

met een 3,0-liter boxermotor en een elegante achtervleugel. 

Net zoals Porsche al had gedaan met de zwarte 911 van Walter 

Hoffmann. Soms heb je gewoon een goede intuïtie nodig.

Porsche 911 2.7/3.0 (1974)
Technische gegevens

Motor: luchtgekoelde zescilinder boxermotor

Transmissie: handgeschakelde vijfversnellingsbak, 

achterwiel aandrijving

Cilinderinhoud: 2,956 cc

Injectiesysteem: K-Jetronic (Bosch)

Maximum vermogen: 190 pk bij 6.100 tpm

Maximale snelheid: 240 km/h

Droog gewicht: 1.075 kg

Verantwoording:

Auteur: Klaus-Achim Peitzmeier

Vertaald uit het Engels, bron: newsroom@porsche.com

Tekst voor het eerst gepubliceerd in het magazine „Porsche 

Klassik“, special edition „8 generations 911”.

Met zijn ‘ducktail’ had de 911 Carrera RS 2.7 kort daarvoor de achterspoiler uitgevonden. De elegantere versie sierde eerst de 911 Turbo uit 

1975. De zwarte 911 had ‘m daarvoor al.

Uniek: De zwarte 911 kreeg de geel lederen bekleding van de Recaro-stoelen pas toen hij al door Prof. Dr.-Ing als bedrijfswagen werd 

gebruikt. Ernst Fuhrmann. De CEO van Porsche reed 18 maanden in het testvoertuig. Het is tot op de dag van vandaag volledig origineel 

en ongerestaureerd.

In Gmünd hadden ze al samen aan projecten gewerkt en later werd hij gepromoveerd tot de eerste CEO van Porsche AG: 

motorontwerper Ernst Fuhrmann (rechts) bij Ferry Porsche
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Porsche bereidden de kleinkinderen van professor 

Porsche zich voor om de verantwoordelijkheid 

voor het sportwagenmerk op zich te nemen, 

vooral de jonge Ferdinand Piëch die onder meer 

het succesvolle en dure 917 Le Mans-project 

had geïnitieerd. De rest is geschiedenis - waarop 

alle leden van de families Porsche en Piëch de 

operationele leiding van het bedrijf achter zich lieten 

en van Porsche een beursvennootschap maakten. 

Ferry Porsche heeft het voorzitterschap van de Raad 

van Commissarissen overgenomen.
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MOTOR TYPE 745
In de gehele ontwikkelings-

geschiedenis van de 6 cilinder 911 motor 

kunnen een aantal fases onderscheiden 

worden. De eerste motor krijgt het 

typenummer 745; een motor nog 

met stoterstangen en een standaard 

smeersysteem met olie in het carter. 

Voor deze motor experimenteert men 

met de Solex 32PBIC carburateurs  en 

met een geheel  nieuw type carburateur 

zonder vlotterkamer. Het enig over 

gebleven exemplaar van de type 745 

motor is voorzien van een 6 tal Solex 

carburateurs van het type 32PBIC. 

MOTOR TYPE 821
Nadat de motor type 745 is afgekeurd, wordt een 

nieuwe motor ontworpen (type 821) met dezelfde 

hoofdafmetingen als de vorige motor maar nu met 

een bovenliggende nokkenas voor ieder cilinderrij 

maar nog steeds met een oliecarter onder de motor. 

Uit deze motor ontstaat in de loop van 1963 het 

motortype 901/1. 

De 821 motor wordt voorzien van 6 Solex valstroom 

carburateurs van het type 40PI. Het bijzondere van 

deze carburateurs is dat deze zelf geen vlotterkamer 

bezitten (schwimmerlos) maar werken met een 

overloop systeem. In principe hetzelfde systeem als 

bij de carburateur van de Solex bromfiets. 

Dit systeem is door DVG ontwikkeld en Professor 

Alfred Pierburg, directeur van de DVG, promoot 

dit bij Ferry Porsche en met behulp van DVG wordt 

het voor de motor geschikt gemaakt. Dit overloop 

systeem wordt voor het eerst vanaf november 

1963 bij de Glas 1004TS motoren gemonteerd en 

daarna ook bij de verschillende 1300 en 1700 cc 

Glas motoren tot de productie hiervan in 1967, 

na de overname door BMW, gestopt wordt (Solex 

35RH en 40RH carburateurs). Gebruikelijk is dat de 

benzine die naar een carburateur wordt gepompt 

wordt opgeslagen in een vlotterkamer die een 

integraal onderdeel van de carburateur uitmaakt. Bij 

bijvoorbeeld hard remmen, accelereren of bij snel 

genomen bochten kan het niveau in de vlotterkamer 

wisselen met onregelmatig lopen van de motor tot 

gevolg. Met een overloop carburateur tracht DGV dit 

probleem op te lossen. 

Bij de Porsche motor wordt door een Bendix 

elektrische benzinepomp een reservoir (waar wel een 

vlotter inzit) constant gevuld gehouden. Een tweetal 

Pierburg mechanische membraam-pompen, pompen 

de benzine naar de linker en rechter carburateurs. 

Deze twee pompen worden door de linker nokkenas 

aangedreven. De zes afzonderlijke carburateurs 

bezitten ieder een overloopbuis die het niveau in de 

carburateur constant houdt en de  overtollige benzine 

weer naar het reservoir terugvoert. Per motorzijde 

worden drie carburateurs tezamen met het reservoir 

en de inlaat spruitstukken tot een geheel samen 

geschroefd. Iedere carburateur heeft een eigen 

gasklep en acceleratiepomp.

Deze carburateur wordt ook al bij diverse Porsche 356 motoren gebruikt. Dit type is in de jaren 50 van de vorige eeuw één 

van de meest toegepaste carburateurs die door de Deutsche Vergaser Gesellschaft (DVG, een onderdeel van Pierburg AG, 

die ook de Duitse Solex licenties bezit) gemaakt worden voor onder andere Auto Union (DKW), Borgward, Fiat, Opel, VW 

en Mercedes. 

CARBURATEURS
VOOR DE PORSCHE 911
Hakse Straatsma

In de relatief korte periode van 1965 tot 1973 waarin de 911 motoren 
van carburateurs worden voorzien, zijn er een drietal types carburateurs 
toegepast. De eerste 911 auto’s die in de periode van 1965 tot begin 
1966 zijn gebouwd, zijn voorzien van Solex carburateurs. Daarna worden 
Weber carburateurs gebruikt voor alle modellen.  
De Porsche E- en S- modellen krijgen vanaf 1969 de mechanische benzine 
inspuiting (MFI) van Bosch. De T- modellen gaan in 1970 over op Zenith 
carburateurs tot ook deze met de komst van de 2.7 liter motoren 
overgaan op benzine-inspuiting. Tijdens de ontwikkelingsperiode vanaf 
1960 tot de start van de serieproductie in 1965 ligt de keuze van het type 
carburateur niet direct vast en experimenteert men met verschillende 
carburateurs. 

Doorsnede Solex 40PI carburateur           

Porsche motor type 745 met Solex 32PBIC carburateurs

Solex 40 PI carburateur en benzine pompen
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MOTOR TYPE 911/1
De grootste verandering ten opzichte van het type 821 is de overstap 

op een dry-sump smeersysteem. De drijvende kracht hierachter 

is Ferdinand Piëch, die in april 1963 bij de afdeling racemotoren 

zijn carrière bij Porsche begint. Tot het beschikbaar komen van 

de Solex PI carburateur uitvoering worden Solex valstroom 

carburateurs van het type 40PBIC gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld 

bij 911 prototype nr. 3 ter vergelijking met beide types carburateurs 

getest. Piëch is bij de zescilinder racemotoren al overgestapt op de 

drievoudige Weber IDA carburateurs die zich bij snel bochtenwerk 

niet verslikken en zich gemakkelijker laten afstellen. Voor de serie 

uitvoering wordt mede door afnameverplichtingen vastgehouden 

aan de Solex PI carburateurs. In de praktijk geven deze carburateurs 

veel problemen. Dit ligt niet altijd aan de carburateurs zelf  maar 

ook aan de monteurs die niet altijd instaat zijn de 6 afzonderlijke 

carburateurs en het gecompliceerde brandstofsysteem goed te 

synchroniseren en af te stellen. Daarnaast zijn er 

naast het slecht gas  opnemen in het toerengebied 

van 2.500 tot 3.000 rpm, problemen door snelle 

slijtage van de gasklep-assen, met de vlotters in 

het reservoir en het vet slaan van de bougies vooral 

in stadsverkeer. Vooral in de USA doen zich de 

problemen voor door de andere brandstofkwaliteit 

en rijcondities (snelheidsrestricties). Al deze 

problemen leiden er toe dat al in februari 1966 

vanaf motornummer 9070001 wordt overgegaan 

de drievoudige Weber carburateurs te gaan 

monteren. Eigenaren met auto’s voorzien van de 

Solex carburateurs  krijgen de mogelijkheid deze op 

Webers te laten ombouwen.

Drievoudige Weber 40IF3C voor Ferrari Dino 156

Doorsnede Weber 40IDA3C

Weber 40IDA3C

Weber 40IDA met inlaatspruitstuk

Afhankelijk van model en bouwjaar worden door Porsche 

verschillende uitvoeringen van het Weber type 40IDA3C toegepast. 

In principe is de opbouw van deze  verschillende uitvoeringen 

dezelfde; de drie carburateurs voor elke cilinderrij zitten in 1 

gietstuk met 1 gasklep per cilinder die op een doorgaande as 

gemonteerd is. De 40IDA3C is de uitvoering voor de rechter 

cilinderrij en de 3C1 voor de linker; 3C staat voor 3 venturis. 

De drievoudige carburateur heeft 1 acceleratiepomp. De twee 

vlotterkamers zitten tussen de carburateurs in en vormen een 

integraal onderdeel van het gietstuk.

Een elektrische benzinepomp voorziet beide drievoudige 

carburateurs van brandstof. De mechanische benzine pompen, 

nodig voor de Solex carburateurs, komen te vervallen. Al met al 

een veel eenvoudiger brandstofsysteem dan met de Solexen. De 

verschillen tussen de uitvoeringen zit in principe in de sproeiers en 

venturi afmetingen en ook de nok die de acceleratiepomp bedient 

verschilt per uitvoering. De Weber carburateurs voor de eerste 911S 

motoren zijn gemodificeerde aluminium 40IDA3C modellen met 

een ingeslagen S achter het type nummer. Vanaf motornummer 

960502 krijgen de Webers voor de 911S het type nummer 40IDS. 

De 40IDS heeft bovendien vanaf 1968  een extra “high speed” 

ZENITH
Vanaf 1969  tot 1973 worden alleen de 911T motoren nog van 

carburateurs voorzien. Vooral om te voldoen aan de voor die tijd 

strenge emissie-eisen in de USA krijgen de E en S motoren de 

mechanische Bosch benzine inspuiting (MFI). Voor de T motoren 

past Porsche de Zenith 40TIN (ook wel Solex –Zenith genoemd) 

carburateurs toe die door de DVG worden gebouwd. 

Optisch lijken de Zenith carburateurs op de Webers; 3 

carburateurs in één gietstuk met voor elke carburateur een 

eigen gasklep en de twee vlotterkamers tussen de afzonderlijke 

carburateurs, maar elke carburateur is afzonderlijk af te stellen. In 

plaats van één pomp die alle drie venturis van brandstof voorziet 

zoals bij de Webers, heeft de Zenith voor iedere venturi een eigen 

verrijking circuit. De 911T krijgt in 1968 een eigen 

versie: de 40IDT. Bij de Solex carburateuropstelling, 

die speciaal voor de Porsche 911 motoren ontwikkeld 

is, is de afstand tussen de carburateurs precies gelijk 

aan die van de inlaatopeningen in de cilinderkoppen 

en staan er dus recht boven. De afstand tussen de 

verschillende inlaten van de drievoudige Webers is 

kleiner. Tussen de Weber carburateur en de cilinder 

koppen is daarom een extra spruitstuk geplaatst met 

als resultaat dat alleen de inlaat van de middelste 

cilinder recht boven de inlaatopening staat.

acceleratie pompje dat door een asje dat langs de 

carburateur loopt bedient wordt. Met de introductie 

van de 2.4 liter motor krijgt alleen de US uitvoering 

van de 911T de mechanische inspuiting zoals bij de 

E en S uitvoering. De Zenith carburateurs worden 

vanaf 1971 voorzien van een systeem dat bij het 

afremmen op de motor met gesloten  gaskleppen, 

achter de gasklep wat extra benzine inspuit met 

het doel de kwaliteit van  het mengsel te verbeteren 

en de uitstoot te verminderen. Het systeem werkt 

alleen boven de 1.300 rpm. Een toerental opnemer 

bedient een solenoïde klep die de onderdruk toelaat 

CARBURATEURS VOOR DE PORSCHE 911 CARBURATEURS VOOR DE PORSCHE 911
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aan een mengklep die de benzine toevoer regelt. 

Met de introductie van de 2.7 liter motor valt het 

doek voor de carburateurs en gaat Porsche (met 

een uitzondering voor de Carrera motor die de 

mechanische benzine inspuiting behoudt) over op 

de K-Jetronic benzine inspuiting van Bosch.

NA 1973
Nadat ook Ferrari begin jaren 80 over is gegaan op 

benzine inspuiting is Weber gestopt met productie 

van de 3-voudige carburateurs. Deze zijn in licentie 

nog tot ca 1985 in de USA bij de firma Carter 

geproduceerd. In die tijd gaat de auto-industrie vrij 

snel over op elektronische benzine inspuiting en 

loopt de productie van carburateurs snel terug. 

Voor vele Porsche eigenaren zijn en blijven 

de Weber carburateurs de meest populaire 

carburateurs. De populariteit komt ook door 

de beschikbaarheid van verschillende calibratie 

onderdelen. In de loop van de jaren is er weer 

vraag naar nieuwe Webers ontstaan ter vervanging 

van versleten carburateurs en ook naar de grotere 

carburateurs (bijv.46IDA3C) die vooral in historische 

raceauto’s worden gebruikt. 

Weber, na 1952 een onderdeel van Fiat, gaat 

in 1986 samen met Solex als onderdeel van de 

“Engine Management Group” dat na reorganisatie 

weer overgaat in de Magneti Marelli Powertrain 

S.p.A. Weber carburateurs worden tot 1992 in 

Bologna gefabriceerd en daarna wordt de fabricage 

overgebracht naar Madrid. 

Lange tijd zijn nieuwe IDA3C carburateurs niet te 

verkrijgen (op namaak exemplaren na) maar sinds 

kort is dit weer mogelijk zowel in de 40 als 46IDA3C 

uitvoering. Daarnaast heeft het Amerikaanse  bedrijf 

PMO op basis van de Weber een nieuwe 3-voudige 

carburateur ontwikkeld (met dezelfde calibratie 

onderdelen als de Weber uitgezonderd de venturis) 

die een goede vervanging is voor de Webers. Deze is 

zowel in de 40mm als de 46 en 50 mm te verkrijgen. 

De 50 mm is nooit door Weber gebouwd maar wordt 

nu wel toegepast op 3,8 liter Porsche racemotoren.

Hakse Straatsma

PORSCHE 911 2.7 S TARGA
Originele Triple Black Edition

PORSCHE 911 2.0T  TARGA

Inlichtingen bij: 
Roderick Eijsbouts • Info@lussoclassics.com • (+31) 035-6286789 • (+31) 06-14697091
Lusso Classics • 2e loswal 16 • 1216 BC Hilversum 

Graag brengen wij deze prachtige 911 Targa onder de aandacht. Dit exemplaar is zowel 
optisch als technisch grondig onder handen genomen, enkel het patina interieur is daar 
ongemoeid bij gebleven. De restauratie wordt door middel van een uitgebreide reportage 
onderbouwd. Ook zijn het boekje en de gereedschap set bij de auto aanwezig. 

Bouwjaar 1977      Kilometerstand 120.123 Km Vraagprijs € 80.911,- 

Wij bieden aan, deze tot in de puntjes en op zeer hoog niveau gerestaureerde 911 2.0T Targa. 
Dit exemplaar is uitgevoerd in Cobalt blauw met zwart lederen bekleding. De matching 
numbers motor heeft S nokkenassen gekregen om net wat extra  vermogen uit de 2.0 
Ltr motor te krijgen. De restauratie wordt onderbouwd door middel van een uitgebreide 
foto reportage en een grote hoeveelheid facturen, ook is het originele onderhoudsboekje 
aanwezig. 

Bouwjaar 1969      Kilometerstand 4.390 km  Vraagprijs. € 140.911,- 

Doorsnede Zenith 40TIN

Zenith 40TIN

CARBURATEURS VOOR DE PORSCHE 911
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GEEN MOTORSCHADE
Eenmaal in de werkplaats wordt het onderzoek gestart. 

Het oliefilter voorzichtig opengewerkt en het filtermateriaal 

geïnspecteerd. Gelukkig geen metaaldeeltjes in het filter 

aangetroffen. De cilinderlektest en de compressiemeting lieten 

fraaie meetwaarden zien, dus geen hele ernstige zaken tot nu toe.

Het omvangrijke vacuümsysteem van de SC werd gecontroleerd 

en hierbij is een vacuümlek gevonden en gerepareerd. Hierna is 

het K-Jetronic injectiesysteem en de ontsteking gecontroleerd. 

Hierbij is de werkdruk van de benzinepomp en de stuurdruk 

gecontroleerd. Deze bleek behoorlijk af te wijken van de 

specificaties en verklaart dat de motor op een arm mengsel heeft 

gelopen. Dit zorgt er ook voor dat de motortemperatuur oploopt, 

zeker onder zware motorbelasting. De warmdraai-regelaar, die de 

stuurdruk in het systeem (en dus de mengselbereiding) regelt, is 

gerepareerd en vervolgens op de juiste 

specificaties afgesteld. 

PROEFRIT
Nu de ontsteking en het injectiesysteem correct functioneren èn 

geen metaaldeeltjes in de olie zijn aangetroffen, kon de motor 

gestart worden. De oliedruk was prima. Tijd voor een uitvoerige 

proefrit. Nadat de motor goed op bedrijfstemperatuur is gekomen 

kon deze eens stevig aan de tand gevoeld worden. Er werd 

langdurig hoog in de toeren in de vierde versnelling op de snelweg 

gereden. De olietemperatuur bleef keurig op zo’n 85 graden en 

MET DE SCHRIK 
VRIJGEKOMEN

In augustus kwam er een telefoontje van onze redacteur – 

webmaster Marc Bezem. Verontrust bracht hij verslag uit van 

de terugreis uit Duitsland met z’n Talbot gele 911 3.0 SC. Na 

langere tijd op hoge snelheid te hebben gereden viel net na het 

passeren van de Duits – Nederlandse grens het vermogen weg en 

de geprikkelde zintuigen detecteerden een olietemperatuurmeter 

die tegen het rode gebied aan schurkte, terwijl de oliedruk zeer 

laag was. Hevig geschrokken is hij in een sukkelgangetje verder 

gereden waarbij langzamerhand de olietemperatuur terugliep 

en de oliedruk weer wat toenam. Thuis aangekomen zag Marc 

een dunne oliefilm op de achterbumper….Dat is inderdaad een 

zorgwekkende combinatie. Geen risico nemen en de auto op 

transport gezet.

de oliedrukmeter gaf zo’n 4 bar aan, prima dus. 

Bij een pompstation werd de olie thermostaat 

gecontroleerd. Deze heeft zich zoals het hoort 

geopend en zodoende kan de olie naar de oliekoeler 

in het rechter voorscherm. Bij terugkomst werden 

de afstellingen van de motor en de ontsteking nader 

gecontroleerd en geoptimaliseerd. 

OLIELEIDINGEN
Voorafgaande aan de proefrit werd de achterbumper 

goed schoongemaakt, omdat hierop een olienevel 

zat. De olieslangen van de olietank naar de 

thermostaat vertoonden lekkage op de geperste 

flenzen. Ook deze werden voor de proefrit 

schoongemaakt. Na de genoemde proefrit zat er 

weer een olienevel op de achterbumper. De slangen 

waren nat van de olie. Reden genoeg om deze te 

gaan vernieuwen. Hierbij loert er gevaar om de 

hoek. De stalen wartels van de olieleidingen zitten 

enorm vast op de aluminium thermostaat. Er is een 

risico dat het aluminium schroefdraad het begeeft 

bij ’t losdraaien van de wartels. Daarom wordt de 

wartel ingeslepen en open gehakt. Zodoende blijft 

de kostbare thermostaat gespaard.

INJECTIESYSTEEM
Ondanks het feit dat het K-Jetronic injectiesysteem, 

inclusief het koudstartventiel goed werkt heeft deze 

3.0SC geen verhoogd toerental bij de koude start, 

waardoor hij wat moeizaam loopt. Het onderzoek 

kreeg een bijzondere uitslag… Het inlaatsysteem 

werd deel voor deel gecontroleerd en afgedopt om 

te testen op lekkage. Een flink deel van de slangen 

kun je namelijk in de drukke motorruimte niet 

zien of voelen. Alle slangen bleken in orde te zijn. 

Ook de stationair luchtklep (nr. 2 op de tekening) 

functioneert correct, alsmede het membraan. 

Toen de stationair luchtregelklep (nr. 3) controleren. 

Slang eraf gehaald en met spiegeltje erin gekeken. 

Ja, met koude motor staat de klep open. Zoals 

’t hoort. Spanning en aansturing op de klep 

gemeten, in orde. De weerstand is conform de 

specificaties. Toch werkt het verhoogd toerental 

niet bij koude motor….Nu de klep er tussenuit 

gehaald en een buis gedraaid op de draaibank en 

deze ertussen gebouwd. Starten en direct een flink 

hoog toerental! Kennelijk een te kleine luchtstroom 

in het inlaatsysteem. Hmmmm…nu maar eens 

de stationair luchtregelklep nader bestuderen. 

Op transport

Opengewerkt oliefilter

Meten en testen aan het K-Jetronic systeem

Nieuwe olieleidingen naar de thermostaat

Vacuüm circuit

Gemonteerde stationaire 

luchtregelklep met kleine 

luchtdoorlaat 

Stationaire luchtregelklep

met grote luchtdoorlaat 

(Japanse markt)

Peter Broerse
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BENZINESLANGEN
Bij de inspectie werden zeer verouderde 

benzineslangen opgemerkt. Daarom is de tank 

leeggehaald en zijn alle benzineslangen van de 

tank naar de pomp, pomp naar de middentunnel 

en in de motorruimte vervangen. Wel zo’n 

geruststellend idee.

DROOGIJS STRALEN
Tot slot mocht er cosmetische verwennerij plaatsvinden. 

Marc wilde graag de binnenwielkuipen en de bodemdelen 

mooi schoon hebben. Dit is bereikt door middel van 

droogijs stralen. Met behulp van perslucht (instelbaar) 

worden zeer kleine droogijs korrels uit een reservoir 

gezogen en via een regelbaar straalpistool op het materiaal 

gespoten. Het laat geen residu achter. Je kunt dus veilig 

en verantwoord materialen schoonstralen, zonder te 

demonteren en afpluggen. Het verwijdert olieresten, tectyl 

en vuil. Afhankelijk van het te stralen materiaal stel je de 

druk in (en eventueel de korrelgrootte). Zodoende kun je 

ook bedrading, zekeringkasten, rubber delen, bekleding 

etc. schoonstralen.

RESULTAAT
Al met al een prachtig resultaat bereikt. Het is mooi en 

dankbaar werk om aan zo’n mooie en gekoesterde 911 te 

mogen werken.

Peter BroerseWARMTEWISSELAARS
Het is een heel mooie en gekoesterde auto. Ook 

technisch verkeert de auto in uitstekende conditie. 

Er wordt dan ook met regelmaat onderhoud en 

verbeteringen doorgevoerd. Op dit moment zijn de 

uitlaatwarmtewisselaars (zogenaamde kachelpotten) 

en de kachelkleppen in matige conditie. De roest 

heeft uiteindelijk gewonnen. Op verzoek zijn deze 

vervangen door originele exemplaren. Nu kan het 

met het vernieuwen van oude uitlaatdelen flink 

tegenzitten. Zo ook in dit geval. 

Het bevestigingsmateriaal, de bouten en moeren, 

uitlaat tapeinden en de speciale inbusmoeren 

verkeerden in dramatische staat. De inbusmoeren 

zijn dermate aangetast door de roest dat de binnen-

zeskant geheel rond geworden zijn. Alles is uit de 

kast getrokken om de uitlaat los te krijgen; alle 

delen roodheet stoken alvorens los (trachten) te 

draaien,  torx doppen in de ronde inbusmoeren 

slaan, moeren openhakken, delen doorslijpen etc, 

etc. 

Enfin, de aanhouder wint en geduldig, zeer precies 

zijn de afgebroken uitlaattapeinden uitgeboord. 

Na opnieuw schroefdraad tappen konden nieuwe 

tapeinden in de cilinderkoppen gemonteerd worden 

waarna de mooie nieuwe kachelpotten bevestigd 

konden worden.

Droogijs stralen

Droogijs stralen

Gereedschappen t.b.v. vervangen warmtewisselaars (kachelpotten)

Oud warmtewisselaar doorgezaagd en met 

gereedschappen de dolle inbusmoer te verwijderen

Een proefopstelling gemaakt en alles werkt zoals 

’t hoort. Wanneer er via het ingeslagen Bosch 

onderdeelnummer nader wordt gezocht, wordt alles 

duidelijk. Het onderdeel is geschikt voor de 3.0SC, 

echter met uitzondering voor de Japanse markt. 

En laat deze auto nu uit Japan komen. Ooit is er 

dus iets mis gegaan met dit onderdeel. Er werd een 

gebruikte, correcte klep georganiseerd. Deze heeft 

een beduidend grotere doorlaat. Nu werkt alles 

zoals het moet zijn. De motor loopt fantastisch en is 

heerlijk smeuïg.

MET DE SCHRIK VRIJGEKOMEN MET DE SCHRIK VRIJGEKOMEN
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DE EERSTE 911
DIE EEN RACE WON

DE EERSTE 911 DIE EEN RACE WON DE EERSTE 911 DIE EEN RACE WON

In Naples, Florida is het Revs Institute gehuisvest. Een van de 

kroonjuwelen van het museum is een zwarte Porsche 911 met 

witte strepen en startnummer 18. Het is de eerste 911 die een 

belangrijke race heeft gewonnen. Een auto waarover veel kleurrijke 

anekdotes te vertellen zijn.

DAYTONA 1966
In 1966 wilde Porsche racedirecteur Huschke von Hanstein de 

24-uursrace van Daytona naar zijn hand zetten. Porsche was 

nog een jong merk, maar Von Hanstein wilde het Amerikaanse 

publiek laten zien hoe volwassen het inmiddels was. Op Daytona 

debuteerde de 906, waarmee een klasse-overwinning beslist tot de 

mogelijkheden behoorde. Voor de zekerheid bracht Von Hanstein 

ook vijf 904’s Carrera GT aan de start.

VERTWIJFELING
Von Hanstein kon zijn verbazing niet verbloemen toen hij op het 

circuit een zwarte 911 zag. Waar kwam die vandaan? Er waren 

immers nog maar enkele honderden 911’s naar de VS verscheept. 

Deze Porsche schreef geschiedenis door in 1966 als eerste 911 een 
belangrijke race te winnen: de 24 uur van Daytona.

Dit was chassisnummer 300 128. De 911 was door 

Porsche-dealer Herbert Brundage in Jacksonville, 

Florida, als demonstratieauto gebruikt en met 

30.000 mijl op de teller verkocht aan Jack Ryan, een 

Volkswagen-dealer uit de regio van Atlanta. Ryan was 

echter een gepassioneerd coureur met een voorliefde 

voor GT’s. Ryan dacht met de 911 een winnaar in 

handen te hebben.

GROOTS DENKEN
Ryan had geen last van koudwatervrees. Met de 911 

reed hij rechtstreeks naar Dayton om de 24-uursrace 

te starten in de GT-klasse tot twee liter. Hij deelde de 

911 met zijn vrienden Bill Bencker en Lin Coleman. 

Eenmaal op het circuit kwam het drietal er snel 

achter dat ze niet op de steun van Porsche hoefden 

te rekenen. De 911 was simpelweg nog een te jonge 

auto. Bovendien focuste het fabrieksteam zich 

volledig op de 906.
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IMPROVISATIE
Voor Ryan was improvisatie het toverwoord. De 911 werd van zijn 

passagiersstoel ontdaan en kreeg een sportuitlaat aangemeten. 

Voor de veiligheid kwam een eenvoudige rollbar in de auto en 

onder de voorbumper werden twee extra schijnwerpers geschroefd. 

De lampjes boven het startnummer op beide deuren waren een 

voorschrift, zodat de race-organisatie de auto kon herkennen in het 

donker. Om de stalen 4,5J x 15-wielen werden racebanden gelegd. 

Voor modificaties aan het onderstel of de remmen waren echter nog 

geen onderdelen beschikbaar.

De auto werd standaard geleverd met een antenne, luidsprekers en 

een AM-radio. Maar een radio heeft wel wat gewicht en in een race 

kost het gewicht tijd. Misschien heeft het team de radio achterwege 

gelaten, of misschien wilden ze wat entertainment tijdens de 

eindeloze race-uren - niemand weet het. Op foto’s uit die tijd is de 

antenne echter uitgeschoven te zien.

KOPPIGHEID
Von Hanstein lichtte het hoofdkwartier in over de 

zwarte 911 met zijn standaard boxermotor en 30.000 

mijl op de klok. Dat leverde flink wat onrust op. Wat 

nou als de 911 tijdens deze belangrijke internationale 

race zou stranden? Dat deed het imago van Porsche 

beslist geen goed. Om er een stokje voor te steken 

kreeg Von Hanstein opdracht om Ryan ervan te 

weerhouden met de 911 te starten.

Niet racen? Naar huis gaan? Daar dacht Ryan heel 

anders over. “Het is mijn auto en ik race waar ik 

dat wil,” was zijn reactie op het verzoek van Von 

Hanstein. De auto kwam probleemloos door de 

technische keuring. Niemand die Ryan nog kon 

tegenhouden. Zuffenhausen zwichtte en Von 

Hanstein kwam met plan B: if you can’t beat them, 

join them.

GERECHTIGHEID
Voor de zege had de 911 met zijn 130 pk sterke boxermotor geen 

schijn van kans. Ryans enige doel was om de race te finishen. Op 

5 februari 1966 startte de race om 3 uur ’s middags. Ryan vertrok 

vanaf de 39ste plaats. Iedereen die de 911 voorbij wilde kreeg ruim 

baan.

Om 18.00 uur lag de 911 met startnummer 18 op de 33ste plaats. 

Drie uur later op de 25ste en vlak voor 8 uur ‘s ochtends kwam hij 

als 19de over start/finish. Met andere worden: als leider van het GT-

klassement tot twee liter. Von Hanstein realiseerde zich wat dit kon 

betekenen: als er zich problemen met de auto zouden voordoen, zo 

verzekerde hij Ryan, dan stonden de monteurs van het fabrieksteam 

paraat.

Maar startnummer 18 had geen hulp nodig. De 911 liep als een 

zonnetje. Zo nu en dan werd de tank gevuld en het oliepeil 

gecontroleerd, wisselden de coureurs elkaar af en werden de 

banden vervangen. Geen bijzonder spannende race, maar de finish 

was sensationeel. Na 24 uur en 548 ronden werd de 911 afgevlagd 

als 16de in het algemeen klassement – en als winnaar van de GT-

klasse tot twee liter. Von Hanstein vierde dubbel succes: ook de 906 

had zijn klasse gewonnen.

NA DE RACE
Na Daytona wisselde de 911 menig keer van eigenaar 

en kwam hij in vele races aan de start. Na 40 jaar 

werd de auto aan het Revs Institute in Naples 

gedoneerd. Een belangrijke auto uit Porsches 

racegeschiedenis, die nog altijd in nagenoeg 

originele conditie verkeert met de originele motor en 

versnellingsbak.

COLLIER COLLECTION
Toen Miles Collier in 1986 de verzameling van 

coureur en constructeur Briggs Cunningham kocht, 

legde hij de basis van het Revs Institute. Tot de 

collectie van het museum behoren twintig belangrijke 

race-Porsches. Voor informatie: revsinstitute.org

Verantwoording:

Bron: nieuws.porsche.nl / Porsche Nederland.

Tekst voor het eerst gepubliceerd in Christophorus 

nr. 390.
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In het voorjaar van 1965 presenteerde Porsche de 912, 

die - als betaalbaar instapmodel - de Porsche 356 C en 

SC moest vervangen. Voor de 50e verjaardag van de 

Porsche 912 beschrijft dit boek de ontwikkeling van de 

Porsche 912 en de verschillen met de 911, evenals de 

evolutie die dit model onderging gedurende de vierjarige 

productieperiode. Bij de introductie van de Porsche 912 

in het voorjaar van 1965 waren niet alle medewerkers 

echt blij met het nieuwe model, omdat er dezelfde 

viercilindermotor inzat als in de 356, terwijl de 911 al de 

nieuwe veel modernere zescilinder had. De 911 was echter 

zo duur dat veel trouwe Duitse Porsche bezitters deze niet 

meer konden of wilden betalen. Porsche had daarom snel 

een nieuw, goedkoper model nodig - zo ontstond de 912, 

Auteur: Jürgen Lewandowski

Over de auteur

Jürgen Lewandowski, geboren in 1950, na Duits en Engels 

gestudeerd te hebben en jarenlang opgeleid te zijn in “Auto, 

Motor und Sport”, was vanaf het najaar van 1977 hoofd techniek 

bij het tijdschrift “Hobby” voordat hij van 1979 tot eind 2000 

leiding gaf aan de “Auto en Verkeer “ bij de Süddeutschen 

Zeitung in München. Sindsdien werkte hij als consultant voor de 

uitgeverij Ganske in Hamburg en als auteur en correspondent 

voor verschillende tijdschriften over de hele wereld. Naast zijn 

werk in de hedendaagse autoscene, houdt hij zich al tientallen 

jaren bezig met de geschiedenis van de automobielindustrie. 

Zijn nauwe contacten met automusea en verzamelaars over 

de hele wereld helpen hem daarbij. In de afgelopen 20 jaar 

heeft Jürgen Lewandowski - wiens bibliotheek nu meer dan 

4.500 boeken over auto’s bevat - ongeveer 60 boeken over de 

geschiedenis van de auto en de ontwikkeling van nieuwe series 

geïnitieerd, geschreven en bewerkt. Het merendeel van deze 

boeken is uitgegeven door Delius Klasing Verlag in Bielefeld. 

Jürgen Lewandowski woont in München en aan het meer van 

Starnberg.

die tussen 1966 en 1969 in ongeveer 32.000 exemplaren 

werd gebouwd. Naast de Porsche 912 Coupé (1965 tot 

1969) introduceert dit boek ook de Porsche 912 Targa 

(1966 tot 1969). Het verhaal van de Porsche 912E, die pas 

in 1976 voor de Amerikaanse markt werd gebouwd en 

waarvan slechts 2099 voertuigen bestaan, is vrij onbekend, 

maar des te spannender. 

Inhoud in één oogopslag: 

- Alle details over de Porsche 912 

-  Ontwikkeling en ontwerpgeschiedenis van de Porsche 

912 

- Modelpresentaties uit de verschillende series 

- Motorsport-missies van de Porsche 912 

- Technische tabellen

BOEKBESPREKING

50 Jahre Porsche 912 
(Duitstalige editie)
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REKENKAMER WIL MINDER 
VRIJSTELLINGEN MRB 

De Algemene Rekenkamer is de instelling die controleert hoe het 

Rijk omgaat met alle inkomsten en uitgaven. Zij concludeert na 

onderzoek dat onze autobelastingen soms in strijd zijn met het 

achterliggende doel om de luchtkwaliteit en klimaatdoelen te 

bevorderen. 

Autobelastingen leveren fors geld op 
Autobelastingen zijn de ‘aanschafbelasting’ BPM, de 

brandstofaccijnzen en de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Ze 

hebben twee doelen: zorgen voor een stabiele inkomstenstroom 

voor de schatkist en ook via fiscale prikkels de luchtkwaliteit en 

klimaatdoelen positief beïnvloeden. Met het eerste zit het wel goed: 

de BPM (€ 2,2 miljard), de brandstofaccijnzen (€ 8,3 miljard) en de 

MRB (€ 4,1 miljard) zijn goed voor ruim 14 miljard euro. En daar 

komt nog de fiscale bijtelling bij van de leaseauto rijders die goed 

is voor € 1,8 miljard. 

De Rekenkamer 

adviseert nu om eens 

goed te kijken of alle 

uitzonderingen op de 

hoofdregels nog wel 

nodig zijn. Van de 54 

uitzonderingen op 

de autobelastingen 

zitten er 31 bij de MRB. Zo krijgen kampeerauto’s, kermis- en 

circuswagens, paardenvervoerders korting. Vrijgesteld zijn 

o.a. ambulances, lijkwagens, politieauto’s, bandweerauto’s, 

vuilnisauto’s en oldtimers van 40 jaar en ouder.  

Voorbeelden van wat niet deugt 

Bij personenauto’s wordt de BPM bepaald op grond van hun 

uitstoot aan CO2. Bij de bestelauto’s van ondernemers gaat dat 

op basis van gewicht. Verder zijn youngtimers als auto van de 

zaak fiscaal aantrekkelijk, terwijl die oudere auto’s meer vervuilen 

dan moderne auto’s. Ook de relatief lage accijns op diesel, in 

vergelijking met die op benzine is een pijnpunt. De staatssecretaris 

van financiën Menno Snel bestudeert nu het advies van de 

Rekenkamer. In een eerste reactie gaf hij aan dat een aantal regels 

zeker voor heroverweging in aanmerking komt. 

Vrijstelling oldtimers in 2014 nog versoberd 
Voertuigen van 25 jaar en ouder hebben altijd al een fiscaal regime 

gehad dat rekening houdt met het geringe gebruik. Tot 1995 kende 

de Wegenbelasting de 60-dagenkaart. Vanaf 1995 kwam de MRB 

met een vrijstelling voor voertuigen van 25 jaar en ouder. De 

regeling werd al opgerekt naar een vrijstelling bij 30 jaar. Vanaf 

2014 zijn voertuigen bij 40 jaar vrijgesteld van MRB.  

FEHAC pleit voor handhaving huidige 
vrijstelling 

Oldtimers zijn mobiel erfgoed op de weg en zijn geen onderdeel 

van de reguliere mobiliteit. Oldtimers rijden maar heel weinig. De 

vrijstelling is recent nog fors versoberd. Deze argumenten om de 

vrijstelling niet te veranderen heeft de FEHAC inmiddels ingebracht 

bij de staatssecretaris en bij de vaste Tweede Kamer commissie van 

financiën.

KLASSIEK WAGENPARK STEEDS OUDER 

Elk jaar vraagt de FEHAC aan de RDW hoeveel voertuigen van 30 

jaar en ouder ze in de bestanden hebben staan. We vragen dan om 

de aantallen auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en bromfietsen en 

dan ook nog eens uitgesplitst naar brandstofsoort en geschorst of 

niet geschorst. Dat levert verrassende conclusies op. 

Aantallen en brandstof 

De aantallen oldtimers in ons land vormen voor de FEHAC de 

‘managementinformatie’ om de ontwikkelingen rond oldtimers 

goed te kunnen volgen. Niet alleen de aantallen zijn van belang 

maar ook op welke brandstof ons mobiel erfgoed rijdt. Brandstof 

is niet alleen de gebruikelijke benzine, diesel of LPG, maar we 

weten nu ook dat er een paar oldtimers rijden op aardgas, waterstof 

of elektriciteit. Dat leidt tot verrassende cijfers: zo zijn er vijf 

bedrijfswagens op elektriciteit, zijn er twee motorfietsen op diesel 

en bedraagt het totale aantal elektrische 30+ voertuigen maar 53 

stuks. Vorig jaar waren dat er nog 44. Een stekkeroldtimer is en 

blijft dus een zeer zeldzame verschijning. 

Wagenpark wordt gemiddeld steeds ouder 
Gerekend vanaf 30 jaar en ouder hebben we in Nederland 

350.000 auto’s, 50.000 bedrijfswagens, 195.000 motorfietsen 

en 140.000 brommers en snorfietsen: totaal dus 735.000. De 

landbouwvoertuigen zonder kentekens niet meegerekend. Het 

aantal tweewielers (335.000) is bijna even groot als het aantal 

personenauto’s (350.000). Wat opvalt is dat de aantallen voertuigen 

in de categorie tussen 30 en 40 jaar over de hele linie dalen, maar 

dat de categorie 40+ juist stijgt. En die stijging van de 40- plussers 

is groter dan de daling bij de 30-40 groep zodat per saldo het aantal 

oldtimers met zo’n 3% is gestegen in de afgelopen 12 maanden. 

Liefhebbers die - al dan niet voor het eerst - een oldtimer kopen, 

kiezen vaak voor een 40-plusser. Daar mag je het hele jaar in 

rijden, daar hoeft geen belasting voor betaald te worden en ze 

hebben meestal een mooie blauwe kentekenplaat. Die voorkeur 

voor een 40+ klassieker is ook af te leiden uit het aantal uitgegeven 

kentekens uit de speciale DZ kentekenserie voor klassieke 

personenauto’s. Daarvan werden er in de afgelopen 12 maanden 

2.240 stuks uitgegeven.   

Hoeveel diesels mogen de 
milieuzones niet in 

Deze cijfers geven ook aan hoeveel diesels er door 

de milieuzones worden getroffen in de oldtimer 

doelgroep van 30+ voertuigen. Dan blijkt dat er 

21.250 diesel personenauto’s en 17.300 diesel 

bedrijfswagens zijn die de milieuzones niet in 

mogen. De landelijke milieuzone regeling die op 

1-1-2020 ingaat geldt nl. alleen voor diesels en niet 

voor voertuigen die op benzine rijden en voorziet 

al wel in een vrijstelling van alle 40+ diesels. Dus 

alleen worden bij oldtimers de 30-40 jarige diesels 

getroffen door de milieuzones. Die vrijstelling kan 

ook best want het gemiddelde kilometrage van een 

40+ oldtimer is maar 1.700 km per jaar en veel van 

deze voertuigen zijn ook nog eens geschorst. Het 

is heus niet zo dat de binnensteden in 2020 ineens 

overspoeld gaan worden door 40+ diesels.   

Best veel voertuigen geschorst 

Veel van de oldtimers worden niet eens gebruikt. Ze 

staan geschorst en gestald in een garage of schuur 

zonder er maar een meter mee te rijden. Door de 

bank genomen is een dikke derde van alle oldtimers 

geschorst met een uitschieter naar bijna de helft van 

de diesels en LPG-voertuigen tussen de 30 en 40 jaar 

oud. Dat komt vooral omdat die groep weer het volle 

pond aan MRB is gaan betalen na het inperken van 

de vrijstelling in 2014. 

Conclusie 

Uit de netto groei blijkt dat oldtimers nog steeds 

onverminderd populair zijn. De ouderdom van 

de gemiddelde oldtimer verschuift naar 40+ en 

gemiddeld worden ze steeds ouder. Het ombouwen 

naar elektrische aandrijving van oldtimers blijft 

een marginaal verschijnsel. Het aantal oldtimers 

dat geschorst stil staat in een stalling is een dikke 

derde van het totaal en dat is een groot deel van alle 

klassiekers.
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De FEHAC (Federatie Historische 

Automobiel- en Motorfietsclubs) 

stelt zich vanaf haar oprichting (1976) 

ten doel de belangen te behartigen 

van de eigenaren en houders van 

historische voertuigen. Het gaat 

als regel om voertuigen van 25 jaar 

en ouder. De FEHAC telt ruim 200 

leden, Nederlandse verenigingen en 

stichtingen die samen circa 70.000 

personen vertegenwoordigen. Al deze 

mensen spannen er zich er voor in 

om de historische voertuigen die zij 

bezitten zijn in stand te houden, met 

inzet van kennis, kunde en tijd, en 

volledig uit eigen middelen. Zo zorgen 

zij er voor, ondersteund door een 

hele bedrijfstak, dat er in Nederland 

een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; 

niet alleen personenauto’s, maar ook 

bromfietsen, motorfietsen, autobussen, 

bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, 

aanhangwagens en tractoren. In haar 

ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC 

uitgegroeid tot dé gesprekspartner 

van de overheid op het gebied van 

regelgeving voor klassiekers. De 

FEHAC is aangesloten bij de FIVA 

(Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector 

wegvoertuigen in de stichting Mobiele 

Collectie Nederland. 
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BELANGRIJKE KAMERVRAGEN OVER 
MOBIEL ERFGOED 
 

Kan het Mobiel Erfgoed blijven rijden? 
Op 19 februari hebben de Tweede Kamerleden Remco Dijkstra 

(VVD), Wytske Postma (CDA) en Chris Stoffer (SGP) schriftelijke 

vragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat. De FEHAC is er 

blij mee dat de politiek de vraag hoe we in de toekomst omgaan met 

mobiel erfgoed nu serieus oppakt! 

 

Uitspraken FIVA-president reden voor de 
vragen  
De aanleiding voor de vragen was een interview met FIVA-president 

Tiddo Bresters, waarin hij zich zorgen maakt of oldtimers in de 

toekomst nog van de openbare weg gebruik kunnen maken. 

Bescherming van ons mobiel erfgoed
De FEHAC werkt al heel lang aan een goede bescherming van ons 

mobiel erfgoed.  

Een paar voorbeelden op welke terreinen dat gebeurt: 

-  door actief te participeren in MCN (de Mobiele Collectie 

Nederland);

-  inzet op het verbeteren en nog beter bruikbaar maken van het 

NRME (Nationaal Register

  Mobiel Erfgoed);

-  uitdragen van een duidelijke visie over een duurzame toekomst 

van ons erfgoed;

-  initiatieven te nemen en te ondersteunen voor het ontwikkelen 

van nieuwe, schone brandstoffen en op die manier in belangrijke 

mate bij te dragen aan verbetering van de luchtkwaliteit en 

vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarmee zijn al belangrijke resultaten bereikt. 

  

Standpunt milieuzones  

Milieuzones zijn soms onvermijdelijk. Schone lucht vindt immers 

iedereen belangrijk.  

De FEHAC werkt daar loyaal aan mee, maar zet ook in op 

uitzonderingen voor mobiel erfgoed zodat onze klassieke voertuigen 

zonder belemmering in de milieuzone kunnen komen, als daar 

reden voor is. Nu ligt die uitzondering voor dieselvoertuigen op 40 

jaar en ouder.   

  

Definitie mobiel erfgoed hoeksteen voor 
beleid 

Ondanks de inzet van de FEHAC, zien we op een aantal terreinen 

dat het langzamerhand minder vanzelfsprekend wordt dat er 

ontheffingen voor oldtimers komen. Enerzijds komt dat door 

onbekendheid, anderzijds omdat de definitie van wat mobiel 

erfgoed is, min of meer ‘verborgen’ is opgenomen in de regelgeving. 

Zo kon het enige jaren geleden gebeuren dat voor de 

vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting ineens een 

leeftijd van 40 jaar werd gehanteerd. Dat, terwijl de 

aanvaarde definitie toch ècht 30 jaar aangeeft. 

 

Standpunt ministers OCW en IenW 
moet nu duidelijkheid gaan geven 
Er is dus alle reden voor om het mobiel erfgoed nu 

goed in kaart te brengen. Er moet duidelijk worden 

wat mobiel erfgoed is en wat niet. Daarmee kan de 

toekomst van onze mooie klassiekers weer wat beter 

geborgd worden. Bovendien kan iedereen dan blijven 

genieten van ons mobiel erfgoed waar het hoort: 

buiten, rijdend op plaatsen waar het niet stoort en 

zodat ook anderen aan ons erfgoed genoegen kunnen 

beleven. 

Of, zoals Kamerlid – en een van de indieners van de 

vragen - Remco Dijkstra het zei: ‘Wat is er mooier 

dan op een zonnige dag, in je klassieker langs mooie 

dorpen, weilanden, dijken en bossen te rijden, 

raampje open en genieten maar. En intussen je 

klassieker laten zien aan al die anderen die, zonder 

het voorrecht van bezit, er toch plezier aan beleven’. 

  

Nu nog even het antwoord van de Ministers 

afwachten.... 

 

SLEPENDE KWESTIE APK-
VRIJSTELLING VANAF 50 JAAR 

Het vlot maar niet om de APK-vrijstelling vanaf 50 

jaar oud ook daadwerkelijk in te voeren. Dit is al in 

juli 2015 toegezegd. Als de maatregel werkelijk van 

kracht is, zal de hele groep van ‘jaren 60 voertuigen’ 

in één keer vrijgesteld zijn van de APK. De oorzaak 

van de voortdurende vertraging is dat de APK voor 

oldtimers gekoppeld is aan de invoering van het 

tractorkenteken en APK voor tractoren. Ons geduld 

blijft dus op de proef gesteld. Bij de FEHAC volgen we 

de ontwikkelingen op de voet. Zodra er nieuws is over 

de APK-vrijstelling zal dat direct worden gemeld.  
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S P E C I A L I S T  I N  P O R S C H E  S C H A D E S  &  R E S T A U R A T I E  C L A S S I C S

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

www.theovanrijn.nl theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade 06-12459693

Theo van Rijn



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

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

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

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

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

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem
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Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te 
bieden voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. 
En kunt u blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid 
vanaf slechts € 47,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

VERZEKEREN 
& PECHHULP BELANGENBEHARTIGING EVENEMENTEN

070 383 16 12www.knac.nl ledenservice@knac.nl

Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed

 Keep it original.
 De klassieke 911 & 912. 

Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan het offi  ciële Porsche Centrum? 
Als geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. 
Door gebruik van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van 
kwaliteit. Want wat origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave
kunt u contact opnemen met het Porsche Centrum van uw keuze. 

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl/classic
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Porsche Centrum Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Classic Center Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901. 

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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