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QUA CLUB GAAT ALLES 

ZOALS HET MOET GAAN. 

HET BESTUUR HEEFT IN 

DE NIEUWE VORM ZIJN 

DRAAI GEVONDEN MET 

VINCENT ALS SECRETARIS 

EN DENNIS ALS 

PENNINGMEESTER. 
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B  ij het schrijven van dit stuk is het 

de tweede week van september en 

32 graden buiten. Le Mans Classic 2012 

staat me nog vers in het geheugen. 

Toen was het ook over de 30 graden en 

bijna niet te doen. De koffie die we in 

Hazeldonk hadden gekocht was ver in 

België nog te heet om te drinken. En 

dan hebben we het nog niet over de 

toen nog comfort Recaro’s met vinyl 

bekleding. Nee, ik kan de klassieke 911 

en 912 op heel veel punten waarderen, 

ventilatie is er daar helaas niet één van. 

Hoe deden de eerste eigenaren van 

onze auto’s dat bij dit soort weer? Maar 

ondanks de weersvooruitzichten kan ik 

zeker uitkijken naar de tocht door 

Sauerland en de Harz naar de Duitse 

hoofdstad, Berlijn. Een mooi stukje 

sturen!

Een week geleden was er weer de 

“Historic Grand Prix” op Zandvoort, 

een evenement wat elk jaar groter en 

grootser wordt. Deze keer waren er 

door Porsche / PON ook race iconen 

uit het Porsche Museum gehaald in 

de vorm van de Le Mans winnende 

917K (nr  23), een 935, een 962 en 

de waanzinnige 917/30 Spyder in 

Sunoco livery met maar liefst 1.200 

PK. Wat een brute machines zijn 

dat toch. Oorverdovend tijdens de 

presentatierondes. We waren deze keer 

met het hele gezin, dus voor het eerst 

mijn zoontje van vijf mee in de 911. 

Toch wel spannend wat hij ervan zou 

vinden, maar hij vond het geweldig. 

Ook nog even op de foto met Gijs van 

Lennep. Het was een mooie dag, maar 

wel vermoeiend. Op de weg naar huis, 

achter in de 911 viel hij in slaap. En 

dat is niet de stilste plek in de auto…. 

Voor een ieder die niet geweest is dit 

jaar, zeker volgend jaar een kijkje gaan 

nemen in Zandvoort!

Qua club gaat alles zoals het moet 

gaan. Het bestuur heeft in de nieuwe 

vorm zijn draai gevonden met 

Vincent als Secretaris en Dennis als 

Penningmeester. De evenementen 

MORGEN VERTREKKEN WE MET 18 AUTO’S NAAR BERLIJN EN 
HET WEER ZAL ONGEVEER HETZELFDE ZIJN. EN MET DAT SOORT 
TEMPERATUREN IS HET NIET ALTIJD EEN PRETJE IN EEN KLASSIEKE 911. 

VAN DE VOORZITTER

voor 2016 zijn zo goed als geregeld 

waardoor we al weer druk zijn met het 

vormgeven van de agenda voor 2017. 

En dat wordt weer een mooie mix van 

evenementen kan ik u melden. Ook 

hebben we geïnventariseerd wie van 

onze leden met ons wil meedenken 

over een mooie collectie clubkleding. 

Hiervoor kunnen we nog enthousiaste 

leden gebruiken, dus mocht u interesse 

hebben, graag even een mailtje naar 

voorzitter@klassieke911912.nl 

Ook wil ik u nog even informeren over 

het feit dat we van Porsche Community 

Management te horen hebben gekregen 

dat het aantal leden van de clubs die 

toegang hebben aangevraagd tot het 

online magazine “Porsche Club News” 

wat tegenvalt. Het is ons dan ook 

gevraagd om dit nogmaals aan onze 

leden kenbaar te maken. Het “Porsche 

Club News” is het wereldwijde 

interactieve platform waar clubleden 

worden geïnformeerd over alles wat er 

speelt binnen de club community door 

middel van de website en email. Reden 

genoeg om u hiervoor aan te melden. 

Dit kan op www.porscheclubnews.com. 

Ik wens u een mooie nazomer en hoop 

velen van u te zien op de traditionele 

Herfstrit of op een van de andere 

evenementen. 

Hessel Roukema

Voorzitter
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WIJ ONTWERPEN 
SUCCESVOLLE 
WEBSITES EN TIJDSLOZEMERKENwww.schaapontwerpers.nl
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ONS (BIJNA) AFGELOPEN PORSCHE SEIZOEN STOND VOOR 
EEN BELANGRIJK DEEL IN HET TEKEN VAN DE MEERDAAGSE 
BUITENLAND RITTEN. TERWIJL IK DIT SCHRIJF IS EEN GROEP 
CLUBLEDEN VIA HET SAUERLAND EN DE HARZ ONDERWEG 
NAAR BERLIJN VOOR EEN FANTASTISCHE 4-DAAGSE RONDREIS.  

oor omstandigheden kon uw redacteur / webmaster hieraan 

helaas niet deelnemen. Half augustus lukte dat wel toen 

uw voorzitter, secretaris en ondergetekende aanwezig waren bij de 

jaarlijks door Porsche georganiseerde Round Table bijeenkomst 

met verschillende clubbesturen van Porsche Classic clubs uit heel 

Europa. Daaraan gekoppeld was een bezoek aan de Oldtimer Grand 

Prix op de Nürburgring. Elders in dit clubmagazine een verslag met 

foto’s hiervan. Ad van de Geijn & Erik-Jan Huiberts leverden tekst 

en beeldmateriaal van de 3-daagse trip naar Autostadt Wolfsburg 

eind juni. Begin mei hadden we natuurlijk de Scotland Driving 

Experience waarvan we in de vorige uitgave uitgebreid verslag 

deden en van 8 tot 10 juli jl. was daar het inmiddels legendarische 

2-jaarlijkse Le Mans Classic evenement, waaraan we als club met 

een kleine 20 equipes deelnamen. 

Voor mij was “LMC” inmiddels de 4e keer en ik kan u 

verklappen: het verveelt absoluut niet! Ondanks de perfecte 

weersomstandigheden was deze editie een ware slijtageslag 

voor mens en machine. Dit zowel voor de coureurs tijdens de 

races zelf – onder meer een Porsche 934 of 935 werd ’s nachts 

vakkundig in elkaar gereden – als voor enkele deelnemende 

clubleden, die onderweg met de nodige technische malheur werden 

geconfronteerd. Barwaut Verhoeven had op de heenweg te kampen 

met een haperende motor (haalt ie ’t of niet…), bij Marco Koreman 

laadde de accu niet meer bij (gelukkig was er een soldeerbout 

onder handbereik…) en zaterdagmorgen op het circuit brak de 

koppelingskabel van Wim Schop. Die werd in de werkplaats van 

het nagelnieuwe Porsche Experience Centre op ‘t circuit vervangen 

trouwens… Uw redacteur/webmaster kreeg op de terugweg net 

voor Antwerpen te maken met een weigerende startmotor, maar 

kon door een geluk bij een ongeluk de auto al achteruit rollend op 

de snelweg(!)afrit weer aan de praat brengen. Over een hachelijke 

onderneming gesproken… Enfin, over de belevenissen op en 

rondom het circuit als ook de avonturen onderweg leest u meer in 

deze uitgave. Uiteindelijk wist een ieder veilig en op eigen kracht de 

thuishaven te bereiken. Mijn woord van dank gaat uit naar Ronald 

Bosma en Barwaut Verhoeven, die gezamenlijk voor een perfecte 

organisatie hebben zorg gedragen en naar Jos Timmermans die er 

een mooi stuk over schreef. Verder in deze uitgave een fotoverslag 

van het enigszins verregende maar desondanks stijlvolle en  

geslaagde Concours d’Elegance op Paleis ’t Loo, de gezellige en 

leerzame Cars & Coffee bijeenkomst bij Elfer in 

Arnhem, de technische keuring onder leiding van 

Albert Vos en Peter Broerse en de Historic Grand Prix 

op Zandvoort begin september. Hakse Straatsma wist 

tijd de te vinden om een uitgebreid technisch artikel 

te schrijven over de ontwikkeling van de cilinders en 

zuigers in onze (en andere) Porsches en Albert Vos 

voegde het modeljaar 1976 toe aan zijn serie over 

de G-modellen. Gaby Stet tot slot acteert met zijn 

schitterend gerestaureerde 911 in de rubriek Even 

voorstellen. Enfin, voor elk wat wils dus.

Allemaal veel leesplezier en samen met u hoop ik op 

nog een paar mooie nazomerdagen!

Marc Bezem

Redacteur – webmaster

D

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER



8 9

ijdens de lange ritten naar Lakewell in België 

en Wolfsburg in Duitsland kon het dakje er 

letterlijk altijd af. 

De Le Mans deelnemers kunnen behalve op ‘t goede 

weer vooral ook op een prachtig en onvergetelijk 

weekend terugkijken. Medio juli was er een 

technische dag bij Elfer Porsche Classics in Arnhem, 

die het weekend daarvoor net hun 1e Lustrum hadden 

gevierd. Er was veel bewondering voor de gedegen 

aanpak van deze professionals, zowel qua onderhoud 

als de restauratie van klassieke Porsches. Datzelfde 

mag worden gezegd van de kwaliteit van de inspecties 

door onze technische commissie, Peter Broerse en 

Albert Vos. Tijdens de laatste bijeenkomst onlangs 

op 3 september jl. waren deelnemende clubleden 

in de gelegenheid ‘het speelgoed’ nog even op de 

belangrijkste aspecten na te laten kijken voor de op 

stapel staande rit naar Berlijn. Dit beloofd een mooi 

evenement te worden waarvoor zich 19 equipes 

hebben ingeschreven. 

Wat ons dan nog dit jaar rest zijn door Willem en 

Betsie ter Schure georganiseerde Herfstrit op 9 

oktober, de laatste Cars&Coffee in het prachtige 

Porsche Classic Centre Gelderland op 15 oktober 

en de afsluitende technische dag in november. 

Clublid Wim Schop heeft in dit kader aangeboden een meeting te 

organiseren rondom de welbekende Koni schokdempers. Wim is 

hiervoor binnen Koni verantwoordelijk. De uitnodigingen voor de 

laatste evenementen zijn momenteel in de maak en komen eraan. 

Ik (Dennis) ben zelf net terug van een weekend in Zwartemeer waar 

ik op een recreatiepark een groep Volkswagen busjes (T1 en T2) en 

de Triumph club tegen kwam. De Triumph club had een “back to 

basic” evenement waarin iedereen tot de kleine uurtjes rond een 

kampvuur in de openlucht aan het genieten was van mooie (auto)

verhalen. Kamperen, dat hebben we binnen onze club, zolang ik me 

kan heugen, niet vaak gedaan. Dit hebben we ook voor volgend jaar 

niet op de kalender, maar wie weet ooit eens… 

We zijn inmiddels druk bezig de agenda voor volgend jaar te vullen. 

Naast de jaarlijks terugkerende evenementen willen we volgend 

jaar naar Noord Italië (Como en Ville d’est Concours d’elegance), 

naar Duitsland voor een fabrieksbezoek en naar België om met 

de Belgische Porsche Classic Club een gezamenlijke rit te rijden. 

Meer over de voor 2017 geplande evenementen in het volgende 

clubmagazine.  Tot slot …. een heerlijke nazomer gewenst!

Namens de EC,

Bernie Westhoff en Dennis Gronert

ONZE (PORSCHE) ZOMER IS NOG NIET HELEMAAL 
VOORBIJ. DE EERSTE HELFT VAN SEPTEMBER HADDEN 
EN HOUDEN WE NOG ECHT ‘TARGA WEER’. MAAR OOK 
TIJDENS DE AFGELOPEN EVENEMENTEN HEBBEN WE HET 
NAGENOEG ALTIJD GETROFFEN.

T

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

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

PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
0180 - 62 33 44 
penningmeester@klassieke911912.nl

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

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

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen 
033 - 257 24 00 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE  
Bernie Westhoff 
0543 - 52 02 71 
ec@klassieke911912.nl

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

DRUK  
Joop Zalm 
Tel: 0182 - 61 11 76 
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATSCHAP 
Leden zonder machtiging: € 75,00 
Leden met machtiging: €  70,00 automatische  
incasso 
Aspirant-leden zonder machtiging: €  56,50 
Aspirant-leden met machtiging: €  51,50 auto. inc.  
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00 
Inschrijfgeld: € 22,75 
Begunstigers: € 41,50 
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.  
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland  
te Almere  
www.klassieke911912.nl 
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131

Evenmenten
kalender 2016

CLUBEVENEMENTEN
HERFSTRIT 

CARS&COFFEE  

TECHNISCHE DAG
 

EXTERNE EVENEMENTEN
PUUR PARC PORSCHE

DATUM

9 OKTOBER

15 OKTOBER

NNB.

2 OKTOBER

LOCATIE

SALLANDSE HEUVEL-

RUG- EN VECHTDALRIT

PORSCHE CLASSIC  

CENTRE GELDERLAND

BOXTEL

COLOFON



GELUKKIG HAD MARK 

WEGH’S PORSCHE 

CENTRUM GELDERLAND 

OOK DIT JAAR FLINK 

UITGEPAKT MET EEN 

GROOT AANTAL KLASSIEKE 

EN MODERNE PORSCHES. . 

911 en 912 van bezoekers.  Ondanks de wisselende 

weersomstandigheden - felle buien afgewisseld door 

zonneschijn - was het Concours gelijk andere jaren 

opnieuw een mooi en stijlvol evenement.

Marc Bezem

10 11CONCOURS D ‘ÉLÉGANCE

H et befaamde Internationale 

Concours d ’élégance vormde 

als altijd de basis van het weekend. 

Zo’n 60 topklassiekers uit binnen- 

en buitenland streden om de titel 

“Best of Show 2016”. Geselecteerde 

inschrijvingen werden ingedeeld 

in diverse klassen en door een 

internationale jury beoordeeld op 

elegantie, originaliteit, restauratie en 

presentatie. De vraag was: wie brengt 

de ‘’Best of Show’’ naar Apeldoorn? 

Clublid Gaby Stet hield de eer van onze 

geliefde auto’s hoog door met zijn “nut 

and bolt” gerestaureerde 1968’er short 

wheelbase oranje Porsche 911 mee te 

dingen in de klasse Sport Cars uit de 

jaren ‘60. Elders in deze uitgave stelt 

OP 2 EN 3 JULI 2016 WERD HET 12E INTERNATIONALE CONCOURS 
D ‘ÉLÉGANCE OP PALEIS HET LOO IN APELDOORN GEORGANISEERD.

Gaby zichzelf en zijn auto aan u voor.

Het evenement stond dit jaar verder 

vooral in het teken van ‘t 60-jarige 

jubileum van de Ferrari Dino, de 

omvangrijke racegeschiedenis van 

Renault Sport en het recent herrezen 

Alpine. Gelukkig had Mark Wegh’s 

Porsche Centrum Gelderland ook dit 

jaar flink uitgepakt met een groot 

aantal klassieke en moderne Porsches. 

Verder stonden er op de Classic car 

parking - parkeerplaats is eigenlijk 

niet de juiste benaming want het is 

meer een “mobiel” museum - een 

flink aantal klassieke Porsches 

CONCOURS 
D ’ÉLÉGANCE 
PALEIS HET LOO 



In september 2012 eindelijk de witte 911 gekocht. De auto stond al een lange tijd 
te koop bij een handelaar en na ongeveer een jaar wikken en wegen toch maar 
besloten de 911 te kopen. Het moest gewoon. Financieel kwam het natuurlijk 
helemaal niet uit. 

e 911 was nu wel wit maar de oorspronkelijke kleur was 

Blutorange, bouwjaar mijn geboortejaar. Auto is ook 

matching en dat is echt heilig in de Porsche scene. Alleen maar 

argumenten om het te doen dus.. Als ik goed op zou letten moest is 

binnen budget de 911 makkelijk klaar kunnen maken. 

We hadden net een restauratieproject achter de rug van onze droom 

Porsche, een 356 BT5 cabriolet uit 1961. Onze eerste Porsche was 

een 911 3.0 SC cabriolet. Moest eigenlijk ook verkocht worden maar 

daar kon ik slecht afscheid van nemen. 

De deel restauratie van de 356 was weer een goede leerschool. 

Fact sheet
Naam: Gaby Stet
Leeftijd: 48 jaar
Burgelijke staat: getrouwd met Rinske en 
2 kinderen. Maxim (17) en Alisa (15)

Woonplaats: Emmeloord, 
Noordoostpolder

Werk: eigenaar TPC – The Potato 
Company B.V. (exporteur en veredeling 
van pootaardappelen)

Hobby’s: Porsche, fietsen, golfen, 
oldtimer rally, Bourgondiër.

In de schuur:  
  • 997 Cabriolet – 2005 
  • 911 – 1968 
  • 924 – 1983 
  • Junior – 1959 
  • MGA – 1956

Helaas niet meer in de schuur:  
  • 911 SC cabriolet 1983  
  • 356 b t5 super 90 cabriolet 1961

Lid van de 356 club en de 911-912 club

De 911 dus gekocht en ik hield mij zelf 

voor dat het alleen een kwestie was 

van motor even nakijken, interieur 

opfrissen en een goede spuitbeurt en 

dan konden wij lekker gaan rijden. Er 

was natuurlijk een reden waarom de 

auto zo lang bleef staan. Ik wilde dat 

natuurlijk niet zien. De handelaar wilde 

denk ik ondertussen ook wel af van de 

911 en we hadden al snel een deal. 

PLAATWERK
Vol goede moed en met een offerte 

van 7500 euro van de handelaar ging 

ik rondkijken wie in de buurt van 

Emmeloord de auto wilde spuiten. Dat 

lukte gelukkig en de auto werd kaal 

gemaakt. Na een paar dagen werd het 

werk stop gezet. De spuiter zag het niet 

zitten. Hij kwam veel plamuur tegen 

en vooral de geboorde gaten zoals ze 

in de Verenigde Staten auto’s spuiten 

en plamuren maakte het horrorplaatje 

co pleet. Plaatwerkers zijn in America 

gewoon stukadoors en met dikke 

lagen plamuur wordt alle rottigheid 

weg gesmeerd. De auto leek gewoon 

hard, plamuur is ook hard, maar het 

plaatwerk was slecht. 

Kortom ik moest een nieuwe spuiter 

vinden. Op advies van een vriend ben 

ik bij Herman Schilder in Ens terecht 

In theorie weten we allemaal heel goed hoe je zo’n 

project moet aanpakken maar het grote probleem 

is dat je gewoon verliefd wordt op een auto. Je kunt 

niet meer normaal denken en alle problemen die je 

gewoon met eigen ogen ziet praat je goed. De 911 

werd verkocht. Ging trouwens niet zo makkelijk maar 

moest gewoon plaats maken om het project 356 te 

kunnen betalen. 

De 356 heeft de smaak voor oude auto’s wel 

aangewakkerd. In mijn ogen worden de moderne 

auto’s te ver doorontwikkeld. Ze 

zijn simpelweg te goed geworden. 

Autorijden is gewoon functioneel 

voortbewegen geworden. Best wel 

saai eigenlijk. Door de snelweg 

gestapo is hardrijden toch een dure 

aangelegenheid geworden en wanneer 

je een paar lange ritten door Europa 

hebt gemaakt zoals wij met de 356 

hebben gedaan gaan je ogen open. 

Rijden wordt weer een feest en 

behoefte aan heel hard rijden is niet 

meer zo belangrijk. Wanneer je 120-130 

rijdt in een 356 heb je een snelheid 

beleving die sensationeel is. Zeker als 

je dit open kan doen. Je zit gewoon in 

een tijdmachine en het gevoel terug te 

gaan in de tijd en dat is heerlijk. 

Een 356 is een super auto en als het 

even kan komt er weer een terug maar 

het grote tekort van een 356 is dat deze 

geen raspende en huilende 6 cilinder 

achterin heeft liggen. Dit is denk wel 

een van de werkelijk belangrijkste 

redenen om een 911 te kopen.
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lucht om het huis en vooral de 911 af te maken. De speurtocht naar 

onderdelen is fascinerend. Het jaar 1968 is een bijzonder jaar. Dat 

wist ik al natuurlijk maar bij de 911 ook. Een tussenjaar voordat 

de LWB kwam. Alles is anders. Carters zijn van magnesium om 

de auto lichter te maken. De eerste 911 s werden niet voor niks 

widow makers genoemd. Hoogte punten waren wel de vondst 

van old stock nieuwe Mahle S zuigers. (nieuwe worden niet meer 

gemaakt), deze zijn gemonteerd en we hebben gekozen om toch 

de compressie verhouding terug te brengen naar 9:1 om de auto 

rijdbaar te houden. Alle draaiende delen zijn vervangen en motor 

is nieuw en matching! Dieptepunten heb ik maar verdrongen en 

hou me zelf maar voor dat ik nu wel de mooiste 911 SWB heb 

van Nederland. Alles is los geweest en wat niet meer kon worden 

hersteld is vervangen door nieuwe originele onderdelen. Dit is een 

hele lange lijst geworden maar wat is ie nu mooi.

INTERIEUR
Dit gaf ook weer problemen. Dashboard was gescheurd en eigenlijk 

te slecht om weer te gebruiken. Veel onderdelen worden niet meer 

gemaakt, vooral van het bouwjaar 1968. Daarom moet er met veel 

kunst en vliegwerk onderdelen gerestaureerd worden. Zo ook het 

dashboard. Verder heeft de 68 er als enig bouwjaar deurtassen. 

Uiteindelijk heb ik deze gevonden op Marktplaats en zo ook een 

gekomen. Daar stond de auto goed. 

Wekelijks en soms dagelijks had ik 

Herman mopperend aan de telefoon 

over de problemen die hij tegen was 

gekomen. De grootste fout die we 

hebben gemaakt is dat we auto niet 

gelijk rigoureus kaal hebben gemaakt. 

Dat is hier de grootste fout want 

uiteindelijk is dit wel gebeurd, maar 

in fases. Het had veel tijd kunnen 

schelen om dit anders te doen. Het 

had het werk makkelijker gemaakt. 

De ogenschijnlijk harde bodem 

was compleet verrot, de rechter 

b stijl was ook rot en moest deels 

vervangen worden, slotplaten waar de 

deurvangers zaten rot, binnen dorpel, 

buiten dorpels, plaatwerk onder achter 

stoeltjes allemaal verrot. De uren in 

het plaatwerk om alle gaten netjes te 

solderen en dan weer strak te maken. 

Ongelooflijk. Herman moest en zou 

de auto klaar maken ‘dun op het blik!’ 

Met ander woorden zonder plamuur! 

Het las apparaat is zelfs omgebouwd 

om de puntlassen te maken zoals 

Porsche dat ook deed. Na bijna 600 

uur plaatwerk is de auto dan klaar. 

MOTOR EN TECHNIEK
Erwin Jansen in Steenwijk wilde de 

motor en bak wel reviseren en de 

auto technisch weer klaar maken. 

Wat bedragen besproken wat een 

standaard motorrevisie zou moeten 

kosten en knoop doorgehakt. Het 

moest maar gebeuren. Het wordt een 

beetje eentonig maar ook hier was ook 

weer van alles mis. Magnesium carters 

krom, zuigers moesten vervangen 

worden het was weer een klassiek 

verhaal van als je dit van te voren had 

geweten begin je er gewoon niet aan. 

Iedereen wil wel een 911 rijden maar 

je gaat daar niet zoveel geld aan uit 

geven. Een mens met gezond verstand 

doet dit gewoon niet. Ook omdat we 

een ander huis hadden gekocht en 

vooral de 911 veel meer ging kosten 

als begroot moest de 356 verkocht 

worden. Met gepaste tegenzin. Je merkt 

ook wel dat auto’s in deze prijsklasse 

moeilijk zijn te verkopen. Hoe goed je 

eigen auto ook is. Uiteindelijk hebben 

we de 356 verkocht en hadden we 

origineel houten Porsche stuur. Ik heb gekozen voor 

handwerk in plaats van kant en klare setjes om er 

voor te zorgen dat het resultaat perfect zou worden. 

Nieuwe hemel, nieuwe tapijt set, nieuwe leren 

bekleding, etc. Alles exact zoals Porsche dit ook deed 

met dezelfde identieke materialen van toen. 

3E EIGENAAR
Grote verassing is dat we derde eigenaar zijn van 

de Porsche. Ik gaan zoeken naar de historie met de 

papieren die bij de auto zaten. De eerste eigenaar 

was Robert Schutt. Bleek een architect te zijn en 

burgemeester van Phoenix. Helaas is deze man 

overleden. Hij heeft de auto 9 jaar in zijn bezit 

gehad. De laatste eigenaar bleek de 2e eigenaar 

te zijn. Toevallig stuitte ik op Jennie Cure. Ze was 

de 2e vrouw van Peter Cure. Zij heeft bijna 25 jaar 

gereden met de Porsche. Ze is op zoek gegaan in 

oude administratie en ze vond een onderhoud file 

inclusief een aankoop kwitantie van haar man die de 

auto aankocht in 1977. Ze heeft al de spullen naar ons 

opgestuurd en de historie is dus behoorlijk compleet 

en uniek. 
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NA RUIM 3 JAAR RESTAUREREN IS DE 911 NU EINDELIJK 

KLAAR. IN JUNI IS DE 911 GEKEURD EN HET KENTEKEN 

AANGEVRAAGD. 



Na ruim 3 jaar restaureren is de 911 nu eindelijk klaar. In juni 

is de 911 gekeurd en het kenteken aangevraagd. Samen met 

mijn zoon hebben we als maidentrip de “Voie de la Libertée” 

gereden. Dit is de vrijheidsroute van generaal Patton van 

Normandie tot aan Bastogne. Al met al een rit van 3000 km. 

Op het openspringen van de kofferklep na hebben we geen 

problemen gehad. Geweldige reis en wat een heerlijk geluid. 

Dwars door Frankrijk langs Le Mans en Francorchamps. 

Het gekke is dat Porsche rijden uiteindelijk geen geld heeft 

gekost. Dit komt natuurlijk door de markt die je mee hebt 

maar ook omdat afschrijven niet echt een fenomeen is bij 

lucht gekoelde Porsches. Ook voor de hype was dit mogelijk 

als je auto maar goed en echt is. Gevleugelde uitspraak is dat 

je een goede Porsche altijd te duur koopt, en dat is ook zo. 

Nu gewoon lekker rijden en goed op de 911 passen. Een rondje 

met de 911 na een gestresste dag is helemaal super. Leuke 

ritten maken en week enden samen weg hebben we in het 

vooruitzicht. Doen met de auto waar die voor gemaakt is, 

rijden! 

Gaby Stet

16 EVEN VOORSTELLEN: GABY STET

Porsche Classic Center Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. +31 26 356 0 901. 

www.porscheclassiccentergelderland.nl

Price on request

We realise your classic dream.

Porsche Classic Center Gelderland.

Porsche 356 A 1500 GS Carrera Speedster

Only 74 built - completely concours restored    

1957 - 35.606 miles

Porsche 911 2.7 RS 

Only 1590 built 

1973 - 6.663 km € 625.000

Porsche 911 3.2 Speedster Small Body

Only 161 built 

1989 - 23.068 km € 375.000

Porsche 356 A 1600 Reuter Cabriolet 

Unique - second owner - never restored

1959 - 71.321 miles € 175.000

Porsche 911 Carrera

Only 385 built 

1975 - 33.877 miles € 99.900

Porsche 356 A 1600 Speedster

Never restored - only refreshed - very original

1957 - 22.047 miles € 365.000

Porsche Carrera GT

Only 1270 built

2006 - 40.651 km € 625.000

Porsche 911 S Targa Softwindow

Completely concours restored

1967 - 25 km after restoration  € 299.900

Porsche 911 964 3.6 Turbo

Only 632 built for Europe 

1995 - 71.749 km € 299.900

Porsche 911 CarreraPorsche 911 2.7 RS 

16-1738 Porsche Centrum Gelderland - adv - 1-1 - Classic Dream - 911 en 912 Clubblad - 210 x 297 mm DEF.indd   1 16-09-16   16:50



LE MANS CLASSIC ‘16
In dit “even” jaar was Le Mans Classic weer aan de beurt. Nadat we in 2002 al eens dit 
tweejaarlijkse evenement met de club hadden bezocht als gezamenlijke activiteit met de 
Porsche Classic Club Belgium, wilden we deze keer met zijn 3-en proeven en ruiken aan de 
nostalgie die rondwaart op Circuit de la Sarthe. 

ngeschreven voor deze rit waren we blij verrast dat er in totaal 16 

Porsches (van klassiek tot youngtimer) meereden. Als ik het me 

goed herinner waren er in 2002 slechts 5 uit Nederland.

Onze club had met Ronald Bosma en Barwaut Verhoeven een 

goede organisatie neergezet. Vrijdagochtend was het om 9.00 

uur verzamelen nabij de Belgische grens (Hazeldonk Breda) om 

vervolgens via de snelwegen van België in Frankrijk een mooie maar 

lange tocht te rijden naar Alencon waar ons eerste hotel onder de 

start- en landingsbaan van een lokaal vliegveldje geboekt was.

toch iedereen op tijd wakker, graag of niet. Net na 8 uur vertrok 

de rit naar Le Mans met een poging allemaal bij elkaar te blijven. 

Dat lukt op de snelweg redelijk goed. Eenmaal de snelweg af, werd 

dat lastiger. Wij hadden het geluk niet te lang te hoeven afrekenen 

bij de tolpoortjes en achter onze leider Ronald richting circuit te 

rijden. Club Orange moesten we volgen. Ronald had echter zijn 

eigen, onnavolgbare route die wonderwel op een punt bij het circuit 

uitkwam waar amper wachttijden waren. Op het binnenterrein 

was het Franse Chaos zodat het even zoeken was alvorens Club 

Orange te hebben gevonden. Ondanks onze grote oranje stickers 

op de voorruit, werden we door de officials alle kanten ingestuurd, 

behalve de goede. Via de achteringang van Club Orange dachten we 

het uiteindelijk goed te doen. Maar nee, we moesten in een lange 

stoet weer Club Orange af om 100 meter verderop door het poortje 

Club Orange weer op te rijden. Daar verwachtten we dan ook een 

mooie goodybag maar nee, alleen een groene sticker op de voorruit, 

had een accu die niet meer bijlaadde, maar niet 

getreurd: hij had een soldeerbout bij waarmee het 

probleem kon worden opgelost. Wat een creativiteit 

en vooruitziende blik! Ik bedoel: wie neemt er nou 

een soldeerbout mee in de EHBP-kit? In dit kader 

ook nog het vermelden waard: de dag erop bij 

aankomst op het circuit brak de koppelingskabel van 

Wim Schop. Albert Vos had er eentje bij zich, en via 

Porsche Classic regelde men dat de kabel door het 

Porsche Experience Center gemonteerd kon worden. 

Wat een service!

Door de problemen onderweg liet het diner lang op 

zich wachten waardoor links en rechts de inwendige 

mens begon te protesteren. Gevolg was dat na het 

prima diner, de meesten rechtstreeks het bedje 

indoken want de volgende dag moest er al om 7.00 

uur worden ontbeten. We wilden immers al om 8.00 

uur vertrekken naar het circuit om lange wachtrijen te 

voorkomen.  Degenen die een rondje circuit hadden 

geboekt moesten zelfs circa 6.30 uur vertrekken om 

zeker op tijd te zijn! Op je vrije zaterdag om 7.00 

uur aan het ontbijt viel nog niet mee, maar omdat 

er dus rond 6.30 uur al Porsches vertrokken was 

De meesten hebben de rit niet volgens het boekje 

gereden want door Belgische files ontstond er enige 

tijdsnood en door de warmte sloeg de vermoeidheid 

toe, behalve als je een 993 met airco mocht rijden. De 

Garmin’s en TomTom’s hebben menig clublid naar 

het hotel geleid voor het welverdiende koude vocht. 

Overigens kwam niet iedereen zonder problemen bij 

het hotel aan. Barwaut meende dat hij een vastloper 

had, maar kon later toch zijn weg vervolgen. Marco 
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naast de oranje. Heeft zeker een kwartier gekost, 

maar dan heb je ook wat!

Vanaf het parkeren van de auto’s, allemaal op 

type gesorteerd, begon het feest van LMC 2016. 

Het was een hete en drukke zaterdag en alles wat 

met oldtimers en racen te maken heeft was wel te 

vinden in The Village. Op het circuit vonden al wat 

demonstraties van verschillende merken plaats en 

om 16.00 uur was de officiële start van de eerste 

groep auto’s. Voorafgaand aan die start werd er door 

kinderen “afgetrapt” met mini-auto’s. Maar wel op de 

traditionele manier: auto achteruit parkeren, coureur 

aan de overkant van de baan en bij het startschot 

rennen naar de eigen (!) auto, starten en rijden. Even 

later deden de “grote jongens” dat ook. Ook aan de 

coureurs te zien ging het inderdaad om oldtimers: er waren niet 

veel “strakke” raceoveralls te zien, hoewel - rond de buik zat de 

overall wel altijd strak.

Nu dachten sommige clubleden dat er 24 uur aan een stuk werd 

gereden met die oldtimers, maar dat is dus niet zo! Er rijden 8 

verschillende groepen, steeds om beurten een uurtje of zo. En dat 

24 uur lang, steeds elkaar afwisselend. Je hebt dus op een gegeven 

moment geen enkel idee meer wie waar wanneer en waarom rijdt, 

maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Het is gewoon de beleving 

van races met auto’s vanaf 1923 tot en met 1993 die het een mooi 

evenement maakt. Niet in de laatste plaats omdat je op zo’n lange 

dag soms clubgenoten tegenkomt en dan wat meer tijd hebt om 

over de gezamenlijke passie uit te weiden. 

Zaterdagavond begon de warmte er danig in te hakken. Op 

de hoofdtribune was het niet meer uit te houden vanwege de 

laagstaande, maar nog hete, zon. Dan was er altijd nog gelegenheid 

om wat andere activiteiten te bezoeken zoals het Porsche 

Experience Centre waar wel een goodybag en wat leuke dingen 

konden worden gescoord. Vreemd daarbij was dat je een speciaal 

armbandje moest hebben (zat in de goodybag) om het buitenterras 

op te mogen waar een Boxter te zien was en koffie en champagne 

kon worden gehaald maar die moest wel gewoon worden 

afgerekend. En vanaf dat buitenterras was verder helemaal niets te 

zien, geen circuit, geen raceauto’s. Maar goed, de Fransen zullen 

er hun bedoeling mee hebben gehad. Uiteindelijk was er, als je de 

Porsche autopapieren en een mailadres wilde overleggen best wat 

leuks te verzamelen. (foto Ronald).

Zaterdagavond liep het parkeerterrein Club Orange nogal leeg. 

Tegen dat het donker werd, een uur of elf, werden de popup tentjes 

of heuse bungalowtenten opgezet in de buurt van de 

geliefde klassiekers (en youngtimers) om toch een 

paar uur slaap te pakken. Dat viel nog niet mee, Club 

Orange ligt naast de “opstellaan” voor de raceauto’s 

die in hun eigen klasse telkens opnieuw het circuit 

opgaan. Elk uur stonden er dus tot 60 auto’s naast je 

tentje te brullen om het circuit op te mogen……

De meeste tentjes werden overigens achter de auto’s 

neergezet, soms achter een ernaast geparkeerde auto. 

Dat hebben Albert en Alyn Vos geweten: al slapende 

in het tentje vertrok de naastgelegen auto en blies 

daarmee het tentje zo ongeveer omver (gelukkig zat 

er wat gewicht in). 

Om 6.00 uur ben ik, na de 36e keer te zijn wakker 

geworden, opgestaan om in het mooie ochtendgloren 

nog even te genieten van de race. Deze zondag was 

het minder warm, gelukkig maar. Diverse deelnemers 

van onze club vertrokken reeds vroeg in de ochtend naar huis. Het 

was nog een lange rit voor degenen die maandag weer aan het werk 

moesten. Wij hadden, samen met de inzittenden van nog 5 andere 

Porsches, het geluk om pas op maandag terug te hoeven rijden. 

Vroeg in de middag vertrokken de meesten voor een ritje naar 

het mooie Rouen voor een hotel met parkeergarage. Daar bleek 

ook de Britse Porsche Club te zijn neergestreken – zowat de hele 

parkeergarage stond vol met Porsches!

Onder de kathedraal van Rouen genoten we van een heerlijke 

maaltijd met op de televisie bij de buren dé voetbalwedstrijd van 

het jaar: Frankrijk-Portugal. Het laatste gedeelte van de wedstrijd 

hebben we geprobeerd in ons hotel nog te bekijken, maar totaal 

gesloopt door de warmte, het harde werken in de auto, weinig 

slapen etc. heb ik het niet volgehouden. De volgende ochtend 

tijdens het ontbijt ben ik bijgepraat door de echte voetbalfanaten 

die ook onder onze clubleden te vinden zijn. Het gezelschap dunde 

steeds verder uit tot een groepje diehards dat nog een mooie route 

van 3,5 uur stuurde naar Arras voor een afsluitende lunch in het 

centrum van dit erg pittoreske stadje. Problemen met Garmin 

onderweg leidde tot wat vertraging en zoekwerk, maar uiteindelijk 

is het zoals wel vaker: alles komt goed. Arras is de moeite waard 

om nog eens wat uitgebreider te bezoeken!

Begin van de middag vervolgde eenieder op eigen houtje de route 

van Arras naar huis. Voor ons nog precies 3 uur rijden volgens 

Garmin. Het werden er door hopeloze files voor Antwerpen precies 

4. Net als de heenweg, ook op de terugweg toch weer langer in 

België verbleven dan ons lief was. Met een ploffende motor (er 

was alleen een afstelling “verlopen”) kwamen we moe en voldaan 

thuis van een enerverend LMC 2016. Met grote dank aan Ronald en 

Barwaut.

 

Jos Timmermans
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ELK UUR STONDEN ER DUS TOT 60 AUTO’S 

NAAST JE TENTJE TE BRULLEN OM HET 

CIRCUIT OP TE MOGEN……
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pectaculaire races, indrukwek-

kende demonstraties, handte-

keningsessies, verkoopstands met 

interessante automobilia: het week-

einde bood van alles wat voor jong en 

waarmee ook de vijfde editie van de 

Historic Grand Prix als een succesvol 

evenement in de annalen kan worden 

bijgeschreven.

Porsche zorgde voor spektakel tijdens 

demonstraties met de legendarische 

917 Kurzheck, de 917/20 CanAm-auto, 

de 962 en de 911 GT1. De Nederlandse 

Le Mans-winnaars Gijs van Lennep en 

Jan Lammers alsmede ontwerper Harm 

Lagaay behoorden tot de rijders die met 

deze auto’s in actie kwamen. Voor Jan 

Lammers kreeg het weekeinde nog een 

speciaal tintje, want na afloop van de 

parade op zaterdagavond kreeg hij door 

de Zandvoortse burgemeester Niek 

Meijer de waarderingsspeld van de Ge-

meente Zandvoort opgespeld. Afgezien 

van enkele kortstondige regenbuien op 

de zondag werkte ook het weer mee, 

zodat ook de vijfde editie van de His-

toric Grand Prix Zandvoort als rondom 

geslaagd mag worden beschouwd.

HISTORIC 
GRAND PRIX 
ZANDVOORT 
2016
Clublid Peter Broerse zond ons een serie foto’s van zijn 
bezoek aan de Historic Grand Prix op 4 september jl.  
De vijfde editie van de Historic Grand Prix Zandvoort liet de 
autosporthistorie op ongekende wijze herleven.  

HISTORIC GRAND PRIX ZANDVOORT

S oud. Tienduizenden bezoekers waren 

gedurende drie dagen op Circuit Park 

Zandvoort aanwezig. Allemaal waren 

ze op het circuit in de duinen gefasci-

neerd door de autosportgeschiedenis, 
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TECHNISCHE 
KEURING

oto-impressie van de technische keuring onder leiding van technische 
commissieleden Albert Vos en Peter Broerse op 3 september 2016. De 

keuring stond in het teken van de voorbereiding op de rit naar Berlijn in het 
weekend van 15 t/m 18 september. Over die tocht leest u meer in de laatste 
uitgave van ons clubmagazine, eind dit jaar.

TECHNISCHE KEURING TECHNISCHE KEURING

F
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Het begon te regenen (en niet zo’n beetje), er waren overal files en ons 

gemiddelde ging fors omlaag. We waren blij dat we rond 8 uur in het hotel 

waren en aan het bier en schnitzel konden. We waren niet de eersten maar zeker 

niet de laatsten.

Van daaraf kon alles alleen maar beter worden en dat was ook zo. Na een aardige 

maar enerverende rit door de omgeving, in het oude grensgebied tussen Oost en 

West Duitsland, kwamen we - net op tijd - bij Autostadt aan, waar we (uiteraard) 

H

Op vrijdag rond het middaguur gingen we op weg naar Brackstedt bij Wolfsburg. We 
vertrokken rond lunchtijd want vanuit Venlo zou het ons 4 tot 5 uur kosten om er te komen 
... zei het navigatiesysteem.  et was echter vrijdagmiddag en hoewel we het eerste stuk 
keurig op schema reden, raakten we dat in het tweede deel volledig kwijt. 

op de VIP parking konden parkeren. Een indruk-

wekkend terrein met paviljoens van alle merken van 

het Volkswagen concern, waaronder uiteraard ook 

Porsche. Daarnaast is er een auto- en designmu-

seum waar ook andere iconen te bewonderen zijn 

zoals een Cadillac, een Tatra, een Jaguar E-type etc. 

Volkswagen is dus niet eenkennig. Na een korte 

introductie van het terrein door een gids, konden 

we zelf op ontdekkingstocht. Terwijl we door het 

museum liepen werd daar ook een aantal mensen van 

Autoweek rondgeleid, onder wie een fotograaf, dus 

wellicht staan we in hun volgende nummer. Het was 

WEEKEND 
WOLFSBURG

EEN INDRUKWEKKEND TERREIN 

MET PAVILJOENS VAN ALLE MERKEN 

VAN HET VOLKSWAGEN CONCERN, 

WAARONDER UITERAARD OOK 

PORSCHE. 

WEEKEND WOLFSBURG
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DAGMAR RASQUIN 

ZUTENDAAL (B)

INGO METTES 

AMSTERDAM

TOBIAS VAN KESTEREN 

AMSTERDAM

FRANK NUMAN 

BLARICUM

REM VEEN 

AMSTERDAM

PIETER MANTEL 

HUIS TER HEIDE

MENNO BOSMA 

AMSTERDAM

CAN ANIT 

VUGHT

HERMAN RIGTERINK 

SOEST

JEFFREY MESMAN 

ECHTELD

793.16 

794.16 

795.16 

796.16 

797.16 

798.16 

799.16 

A127.16 

A128.16 

A129.16 

Nieuwe leden

Aspirant ledenniet moeilijk enkele uren op het terrein door te brengen, in 

de paviljoens en in het hoofdgebouw, waar het Volkswagen-

concern, de productie en locaties werden belicht en waar in 

een aantal filmzalen aardige films te zien waren; een ging 

over iemand die zelf een 356 had gerestaureerd en daarmee 

de vrouw van zijn keuze had weten te veroveren.  Misschien 

lukt dat ook wel met een klassieke 911 of 912?

Na afloop terug naar het hotel dat letterlijk om de hoek bleek 

te liggen; het was tijdens de rit ernaartoe goed verborgen 

gebleven dat het eigenlijk zo dichtbij was. ‘s Avonds diner en 

opnieuw ... bier. Prima verzorgd.

De volgende ochtend togen we na het ontbijt naar Lemgo, 

naar automuseum “Der kleine Lemgoer”, ongeveer halver-

wege de terugreis. Diegene die geabonneerd zijn op Classic 

Porsche Magazine, hebben over dit museum kunnen lezen. 

Ongelofelijk wat een individuele Porsche enthousiast aan 

auto’s, folders en andere automobilia heeft kunnen verza-

melen. De eigenaar liep met ons mee en vertelde over hoe 

hij aan de auto’s was gekomen. Een Mercedes 300SL had 

hij geruild tegen een Porsche waar hij nogal wat gedoe mee 

had gehad. Best een aardige ruil en Porsches had hij verder 

nog genoeg. Op weg ernaar toe reageerde de Porsche soms 

vreemd op het gas. Een soort vapour lock. Later heb ik me 

afgevraagd of dat te maken had met de getankte benzine 

die 10% bioethanol bevatte. Toen ik die weer had verdund 

met “normale” loodvrije 95, was het probleem in elk geval 

opgelost.

Na een gezamenlijke lunch in een naburige boerderij - het 

voormalige buitenhuis van een industrieel uit het Ruhr-

gebied -  moesten we helaas weer huiswaarts. Een prima 

weekend waar we met de aanwezige clubleden veel plezier 

aan hebben beleefd. Hulde aan allen die dit mogelijk maak-

ten.

Ad van de Geijn & Erik-Jan Huiberts 

WEEKEND WOLFSBURG
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at is er leuker dan met je 

klassieke Porsche naar een cars 

& coffee meeting rijden? Heel simpel: 

die rit maken met een paar vrienden. 

Met dorpsgenoot Lars Evers en Nico 

Sagel, met wie we onderweg op de 

route hadden afgesproken zijn we in 

een treintje naar Arnhem gereden. 

André Herrijgers haakte onderweg 

ook nog ergens aan. Lars Evers, voor 

wie het de eerste clubmeeting was, 

kende de weg, want hij heeft recent zijn 

mooie 912 gekocht bij Elfer Porsche 

Classics. Daar stond volop keuze aan 

klassieke Porsches van diverse types 

en in verschillende conditie. Voor elk 

wat wils. De ontvangst was prima, met 

lekkere koffie en een lekkere punt taart. 

Belangrijker nog, mooie Porsches en 

een grote opkomst van clubgenoten. 

Verrassing: parkeert er zomaar een 

heuse Carrera RS 2.7 naast mijn 912-je.

Tot een volgende meeting!

Ronald Bosma

k had nog niet op de website van 

“Elfer” gekeken, dus de verbazing 

des te groter van de omvang. Wat een 

grote hoeveelheid “Elfers” Gezellige 

en hartelijke ontvangst. Leuke en 

makkelijk aanspreekbare jongens. 

Vandaag gelijk al de 1e nieuwsbrief 

binnen! Knap wat er in “slechts” 5 jaar 

gerealiseerd is. 

Met vriendelijke groeten, 

Patrick de Wit

CARS & COFFEE 
Bij Elfer Porsche Classics - 16 juli 2016
Naar aanleiding van de gezellige cars & coffee bijeenkomst 
bij Elfer Porsche Classics in Arnhem, ontvingen we wat leuk 
fotomateriaal en enkele enthousiaste reacties. 

W I
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Porsche 911 
modeljaar 1976
Introductie van 
de Porsche 911 
Carrera 3.0 

LEVERBARE MODELLEN
In het modeljaar 1976 waarin Porsche met de 936 Le 

Mans wint en met de 935 Wereldkampioen wordt bij 

de sportwagens, zijn drie Porsche 911 straatmodellen 

leverbaar: 911 2.7, 911 Carrera 3.0 en de 911 Turbo.  

UITVOERINGEN EN  
UITRUSTING
Nieuwe telg in de 911 familie is de Carrera 3.0 die 

voorzien is van het aluminium 3 liter motorblok 

van de 930 turbo. Deze atmosferische motor levert 

zonder uitlaatgas compressor 200 pk. De Carrera 

3.0 is uiterlijk herkenbaar aan de bredere achter 

schermen en de matzwarte kleurstelling van de 

raamlijsten. Bij het Targa model is de karakteristieke 

rolbeugel ook in zwart uitgevoerd.

                    

Porsche geeft vanaf dit modeljaar maar liefst 6 jaar 

garantie op de thermisch verzinkte carrosserie en 

1 jaar garantie op de techniek ongeacht het aantal 

afgelegde kilometers. Daarmee loopt Porsche voorop 

ten opzichte van andere autofabrikanten. 

Alle modellen zijn nu standaard voorzien van 

de Bosch K Jetronic benzine-inspuiting en een 

4-versnellingsbak. De 915 5-versnellingsbak 

925/10 sportomatic zijn als optie leverbaar. De 

buitenspiegels zijn nu elektrisch verstelbaar. De 

3.0 Carrera en Turbo beschikken verder over een 

thermostatisch geregelde verwarming die via een 

draaiknop bij de handrem instelbaar is.

COLUMN ALBERT VOS

1976

DE PORSCHE EN ZIJN GESCHIEDENIS - MODELJAAR 1976
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1974 Porsche 911 rsr motor

MOTOREN

911 6-cilinder boxermotor type 911/81 165 pk bij 5.700 tpm

911 Carrera 3.0 6-cilinder boxermotor type 930/02 met 200 pk bij 6.000 tpm

911 Turbo 6-cilinder boxermotor type 930/52met 260 pk bij 5.500 tpm

PRODUCTIE AANTALLEN CHASSIS EN 
MOTORNUMMERS MODELJAAR 1976

Model  Aantallen    Chassisnummers          Motornummers

911 Coupe 1.868        9116300001-9116301868       6360001-6363029

911 Targa 1.576        9116310001-9116311576        6360001-6363029

911 Carrera  1.093        9116600001-9116601093      6660001-6661385

911 Carrera targa 479        9116610001-9116610479       6669001-6669212

911 Turbo 664        9306700001-9306700646    6760001-6760157

Onze diensten

Onderneem samen 
met Finc Accountants

Samen ondernemenwww.fi ncaccountants.nl

Finc Accountants staat 

ondernemers uit Midden-

Brabant bij als partner op 

de volgende gebieden:

• Administratief

• Financieel

• Fiscaal - juridisch

Finc Accountants

Prof. Asserweg 6

5144 NC Waalwijk

 T  0416 67 51 50

 E  waalwijk@fi ncaccountants.nl

 W  www.fi ncaccountants.nl

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. 

Ons doel is om samen succesvol te ondernemen 

en verder te groeien.
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Vrijdag was er gelegenheid het circuit 

te bezoeken en te genieten van al 

het moois dat daar stond opgesteld 

en uiteraard op het circuit rondreed. 

Vergeleken met het min of meer 

overeenkomstige Le Mans Classic 

evenement vorige maand is de OGP 

een stuk bescheidener qua opzet en 

deelnemersaantal. Evenwel trekt 

de OGP jaarlijks ongeveer 50.000 

bezoekers over drie dagen. Porsche 

pakt hier werkelijk groots uit met een 

enorm en luxueus hospitalitycentre 

en aparte (mega) stands van Porsche 

Classic, Porsche Exclusive & 

equipment en de Porsche Driver’s 

Shop. Om aan te geven hoe gewild 

het strikt gelimiteerde VIP Package 

is bij (gefortuneerde) Porsche Classic 

liefhebbers: de 800 door Porsche 

uitgegeven kaarten á raison van EURO 

379,- per persoon (EURO 329,- voor 

Porsche clubleden) waren dit jaar 

binnen 2 uur uitverkocht....

Het evenement stond dit jaar voor 

wat Porsche betreft in het teken van 

40 jaar Porsche Transaxle. In 1976 

werd de Porsche 924 op de markt 

gebracht, nadien gevolgd door de 

928, 944 en 968 modellen. In totaal 

werden tot en met 1995 ca. 400.000 

van deze Porsche Transaxle’s verkocht. 

Op vrijdagmiddag was er een parade 

van een groot aantal transaxle’s in 

alle typen, kleuren en uitvoeringen, 

aangevoerd door de zeer bijzondere 

Porsche 924 GTP 002 met aan het 

stuur Derek Bell. Deze Porsche 924 

nam in 1980 met succes deel aan de 24 

uur van Le Mans en werd de afgelopen 

12 maanden vakkundig gerestaureerd 

door vier Britse Porsche Classic 

partners. Na afloop van de parade deed 

Derik Bell een handtekeningensessie 

in het Porsche Classic Centre, uw 

redacteur bemachtigde de laatste 

handtekening van de dag en maakte 

een kort praatje met zeer amabele 

en symphatieke 4-voudige Le Mans 

winnaar.

Na afloop van de dag verzamelden 

de Porsche Classic bestuursleden 

zich in een hotel in het nabij ‘t circuit 

gelegen Hillesheim, waar de zaterdag 

een gezamenlijke meeting plaats 

vond onder leiding van Stephan 

Op 12 t/m 14 augustus vond de jaarlijkse Oldtimer Grand Prix plaats 
op de Nürburgring. Deze inmiddels al weer 44e (!) editie van dit hoog 
aangeschreven evenement werd op uitnodiging van Porsche AG door 
de voorzitter, secretaris en redacteur / webmaster bijgewoond. Gelijk 
andere jaren werd dit gebeuren gecombineerd met de jaarlijks door 
Porsche georganiseerde Round Table bijeenkomst met verschillende 
clubbesturen van Porsche Classic clubs uit heel Europa. Vanuit 
Nederland waren de 356 Club, de 914 Club, de 928 Club en de 
Klassieke 911 & 912 Club afgevaardigd.

OLDTIMER GRAND 
PRIX NÜRBURGRING

OVER EEN AANTAL 

ONDERWERPEN WERD 

FLINK GEDISCUSSIEERD, 

ONDER MEER OVER 

DE KOSTEN VAN 

EVENEMENTEN.
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In het voorjaar van 1965 onthulde 

Porsche de 912 die de Porsche 356C 

en SC moest vervangen, min of meer 

als een low-cost instapmodel naast de 

veel duurdere Porsche 911. Uitgegeven 

op de 50ste verjaardag van de Porsche 

912 beschrijft dit boek de ontwikkeling 

van de Porsche 912 en de doorgevoerde 

wijzigingen gedurende de 4 jaren 

dat dit model werd gevoerd. Toen de 

Porsche 912 in het voorjaar van 1965 

werd geïntroduceerd, waren niet alle 

medewerkers onverdeeld blij met dit 

nieuwe model. Reden hiervoor was 

de uit de Porsche 356 overgenomen 

viercilinder motor, terwijl de Porsche 

911 over een veel modernere en 

sterkere zescilindermotor beschikte.  

BOEKBESPREKING

De 911 was echter zo duur dat veel 

trouwe Duitse Porsche rijders deze 

auto niet meer konden of wilden 

veroorloven. Dus Porsche had snel een 

nieuw goedkoper model nodig. Dat 

werd de 912, die vanaf 1965 tot 1969 

werd gebouwd. In die periode rolden 

ongeveer 32.000 exemplaren van de 

band. Dit boek presenteert naast de 

Porsche 912 Coupé (1965-1969) en de 

Porsche 912 Targa (1966-1969) ook 

de Porsche 912E, die in 1976 voor de 

Amerikaanse markt werd gebouwd. 

Van dit laatstgenoemde type werden er 

in totaal 2.099 geproduceerd.

Inhoud in een oogopslag: 

• Alle details van de Porsche 912

Boekbespreking: 

50 JAHRE 
PORSCHE 912 (Duitstalige editie) 

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks voor € 51,50

• Ontwikkeling en het ontwerp 

geschiedenis van de Porsche 912

• Model concepten uit de verschillende 

series

• Motorsport inzet van de Porsche 912

• Technische tabellen 

Een must have voor de eigenaar 

van een Porsche 912.

Auteur(s)

Publicatie

Taal

Binding

Pagina’s

Gewicht

Afmetingen

Jürgen Lewandowski

2015

Duits

Gebonden, met 

stofomslag

176

1.281

239 x 272 x 29 mm

Griese van Porsche Community Management. In een 

uitgebreide presentatie werden de clubbesturen bijgepraat 

over de recente ontwikkelingen binnen Porsche Club 

Coördination, als onderdeel van het Corporate Marketing 

department van Porsche AG. Over een aantal onderwerpen 

werd flink gediscussieerd, onder meer over de kosten van 

evenementen. 

Wat feiten op een rijtje:

• Op dit moment zijn er in 85 landen ca. 660 officiële 

Porsche clubs met in totaal meer dan 200.000 leden en die 

aantallen nemen jaarlijks flink toe.

• In China - momenteel met afstand de grootste afzetmarkt 

voor Porsche - staat de Porsche club ontwikkeling nog in 

de kinderschoenen.

• Porsche denkt erover na om bijvoorbeeld ook de eerste 

series van de Porsche Cayenne de klassieke status 

toe te kennen Dat zou eraan kunnen bijdragen dat er 

bijvoorbeeld Porsche Cayenne of Porsche SUV clubs gaan 

ontstaan. 

•  In 2017 organiseert de Nederlandse Porsche 914 club in 

het kader van haar 30 jarig clubbestaan een internationale 

Porsche 914 meeting.

•  Van 3 tot 6 augustus 2017 organiseert Porsche Classic 

Club Luxemburg de eerste Internationale Porsche Classic 

Meeting. Kosten bedragen EURO 1.380 per auto met 2 

personen. Porsche vraagt de Classic clubbesturen met 

voorstellen te komen om hieraan een jaarlijks of 2-jaarlijks 

vervolg te geven. 

•  De jaarlijkse Internationale Porsche 356 Meeting vindt in 

2017 plaats in Spanje. De kosten bedragen EURO 1.600 

per auto met 2 personen.  

•  In 2018 bestaat Porsche 70 jaar. Er zijn voor zover bij 

Stephan bekend op dit moment nog geen concrete 

plannen om hier bij stil te staan maar die zullen er 

ongetwijfeld komen.  

PS. Onze Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland 

bestaat in 2018 25 jaar... Na afloop waren de deelnemende 

clubbestuursleden de zaterdag namiddag én de hele zondag 

in de gelegenheid het circuit te bezoeken. Al met al een zeer 

geslaagd en leerzaam Porsche weekend.

Marc Bezem
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et “al” in de benamingen slaat niet op 

alcohol maar op aluminium. Waar andere 

autobouwers in die tijd vrijwel alleen gietijzer als 

cilindermateriaal toepassen (ook in de aluminium 

motorblokken), past Porsche in de periode van 1948 

tot 1980, die wij hier onder de loep nemen, naast 

gietijzer een groot aantal verschillende soorten 

aluminium cilinders toe. Bijvoorbeeld bij de 356 

Chromal-, Biral- en Ferral cilinders, bij de 912 Biral 

en bij de 911 Biral, Nikasil en Alusil. Bij welk type 

Porsche welk cilindermateriaal wordt toegepast is 

een vrij gecompliceerde zaak. Zo vinden wij bij de 

356 die tussen 1957 en 1965 gebouwd worden bij de 

1600, 1600C en sommige 1600S motoren gietijzer 

cilinders. In het algemeen bezitten de 1600S motoren 

aluminiumcilinders met een hard chroom coating 

(Chromal), de S90 aluminiumcilinders met een Ferral 

coating en de 1600SC de Biral cilinders. Bij elk type 

cilinder hoort ook een bijpassende zuiger met de 

bijbehorende speling tussen zuiger en cilinderwand 

waardoor zuigers en cilinders bij de verschillende 

motoren niet onderling verwisselbaar zijn!

CILINDERS
De cilinders vormen het hart van de motor. De 

verbranding van het benzine/lucht mengsel vindt 

hierin plaats en daarbij is de cilinder tevens de 

(g)lijbaan voor de zuiger. De cilinderwand moet 

bestand zijn tegen hoge drukken en bovendien moet 

het grootste deel van de verbrandingswarmte via de 

cilinderwand worden afgevoerd. Bij watergekoelde 

motoren wordt de cilindermantel door koelwater 

omspoeld waarbij de watertemperatuur door een 

thermostaat wordt geregeld. Er treden, vrijwel 

onafhankelijk van het gevraagde vermogen 

H

en toerental, maar kleine temperatuurverschillen op in de 

cilinderwand.

Bij luchtgekoelde motoren met geforceerde koeling door een 

door de motor aangedreven ventilator, is de cilindertemperatuur 

alles behalve constant. De cilinder temperatuur stijgt met het 

toerental en het gevraagde vermogen maar zal doordat de 

koelwerking toeneemt met de derde macht van het toerental van 

de koelventilator boven een bepaald toerental weer wat dalen. De 

stroming van de koellucht rond de cilinder moet bijzonder goed 

geconstrueerd zijn om een gelijkmatige koeling rond de gehele 

cilinder te verkrijgen. Maar plaatselijke temperatuursverschillen 

zijn niet te vermijden waardoor de uitzetting van de cilinder 

plaatselijk zal verschillen. Bovendien zal bij luchtgekoelde motoren 

de cilindertemperatuur aan de voet van de cilinder (waar deze 

verbonden is met het krukashuis) wat lager zijn dan dicht bij de 

cilinderkop met alle gevolgen voor de cilinderdiameter. Daarbij 

moet er ook voor gezorgd worden dat de speling tussen de zuiger 

en cilinder onder alle omstandigheden zo klein mogelijk gehouden 

wordt. Als deze te groot wordt neemt het olieverbruik toe en zullen 

verbrandingsgassen langs de zuiger naar het carter ontsnappen en 

krijgt de zuiger neiging tot kiepen. Wordt de speling te klein dan 

Bovenstaande namen zullen velen niet direct bekend in de oren 
klinken. Het zijn geen alcoholische mixdrankjes, maar het gaat hier 
over de cilinders van luchtgekoelde Porsche motoren.  

ligt vastlopen op de loer. Als ook nog het materiaal van de zuiger 

(aluminiumlegering) en de cilinder verschilt (bijvoorbeeld gietijzer) 

en dus een verschillende uitzetting hebben, is het technisch lastig 

onder alle verschillende omstandigheden (bijv. Motortemperatuur, 

toerental en vermogen) de speling tussen zuiger en cilinderwand 

zo constant mogelijk te houden. Een goede warmtegeleiding van 

de cilinder waardoor warmte snel aan de koellucht kan worden 

afgegeven waardoor de temperatuur van de cilinder niet te hoog 

oploopt is dus van levensbelang voor een luchtgekoelde motor. Aan 

de cilinders wordt bovendien de eis gesteld dat de cilinderwand een 

zo laag mogelijke wrijving voor de zuiger veroorzaakt. Daarvoor 

dient de zuigerwand de motorolie zo goed mogelijke “vast te 

houden“. Aan de zuigers en zuigerveren worden ook een aantal 

eisen gesteld; zo moeten deze bestand zijn tegen een hoge belasting 

bij hoge temperaturen, daarbij een zo laag mogelijk gewicht 

hebben, een geringe wrijving veroorzaken maar toch zeer slijtvast 

zijn en temperatuuruitzetting hebben die zo veel mogelijk gelijk is 

aan die van de cilinder. Zuigers uit een aluminium/silicium legeren 

kunnen hieraan voldoen, veelal gegoten of voor zwaarbelaste 

motoren gesmeed. De zuiger worden vaak voorzien van ingegoten 

stalen delen om de uitzetting te regelen. 

In de geschiedenis van de luchtgekoelde Porsche motoren zien wij 

dat aluminium legeringen worden toegepast als cilindermateriaal 

om te voorkomen dat bij thermisch hoger belaste motoren 

de temperatuur van de cilinders te hoog oploopt. Aluminium 

cilinders hebben een 3 tot 4x betere warmtegeleiding dan gietijzer 

waardoor bij aluminium cilinders de warmte veel sneller afgevoerd 

kan worden. Alleen bij de relatief laag belaste motoren kan 

gietijzer worden toegepast. Het grote probleem met aluminium 

en aluminiumlegeringen is echter dat het ongeschikt is als 

cilindermateriaal vanwege de zeer slechte glijeigenschappen en 

de daarmee gepaard gaande grote slijtage. De zoektocht naar 

aluminium cilinders die voldoen aan de wens naar steeds hogere 

motorvermogens met vooral goede glijeigenschappen en geringe 

slijtage levert in de loop van de tijd de Chromal, Ferral, Biral, Nikasil 

en Alusil cilinders op.

GIETIJZER CILINDERS
De eerste Porsche 356’s tot 1951 hebben gegoten grijs gietijzer 

cilinders (gietijzer met ingesloten grafiet) zoals bij deze ook bij VW 

worden toegepast. Gietijzer is op zich een uitstekend en goedkoop 

materiaal om cilinders van te maken. Het materiaal is goed te gieten 

en te bewerken, sterk en stijf, slijtvast met goede glijeigenschappen 

en bovenal goedkoop. Vanaf 1951 worden de gietijzer exemplaren 

vervangen door aluminium cilinders. In 1957 worden de minst 

krachtige 1600 cc motoren weer van de goedkopere gietijzer 

cilinders voorzien evenals de Super B van 1962. Ook de 6 cilinder 

motor van de 911T van 1968 tot 1973 bezit gietijzer cilinders. Maar 

door de thermische beperkingen past Porsche bij de 911 deze 

cilinders toe tot een maximaal vermogen per cilinder van 22pk.

CHROMAL
Met de komst van de 1300 cc uitvoering in 1951 

worden voor het eerst aluminium cilinders 

gemonteerd met een hard verchroomde binnenzijde, 

gefabriceerd door de firma Mahle uit Bad Canstatt bij 

Stuttgart. Mahle noemt deze de Chromal cilinders. 

Doordat deze cilinders en zuigers vrijwel de zelfde 

temperatuuruitzetting hebben, kan de speling tussen 

zuiger en cilinder gehalveerd worden. Een bijkomend 

voordeel is dat het gewicht van de aluminium cilinder 

een stuk lager is dan van een gietijzer exemplaar. Een 

nadeel is de ca. 3 maal hogere prijs.

Bij hard verchromen wordt galvanisch een veel 

dikkere chroomlaag (0,05 tot 0,08mm dikte) 

aangebracht dan bij een decoratieve chroomlaag. Bij 

de Chromal cilinders wordt eerst gebruik gemaakt 

van een poreuze chroomlaag die de olie goed 

vasthoudt. Later wordt de chroomlaag voorzien van 

ingeperste putjes om het vasthouden van de olie nog 

te verbeteren. Tegenwoordig wordt de chroomlaag 

meestal met diamant gehoond en daarna nageslepen. 

Een hardchroom laag heeft t.o.v. gietijzer een veel 

lagere wrijving, is veel harder, wordt minder snel 

chemisch aangetast en slijt minder snel. Een nadeel 

is dat de brosse chroomlaag soms afbrokkelt. 

Hard verchroomde cilinders worden al geruime 

tijd toegepast in verbrandingsmotoren. Het eerste 

patent (USA 1936) staat op naam van de Nederlander 

Hendrik van der Horst die in de jaren 30 van de vorige 

eeuw een ingenieursbureau en verchroombedrijf 

“Lemet-Chronium” in Hilversum heeft en later in 

de USA een bloeiend bedrijf start waar o.a. cilinders 

voor schepen en treinen van een poreuze en slijtvaste 

hardchroom laag worden voorzien. Mahle begint al 

in 1923 met proeven met aluminium cilinders maar 

het lukt dan nog niet slijtvast cilinders te maken. In 

samenwerking met het FKFS (Forschungsinstitut für 

Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren) in Stuttgart 

ontwikkelt Mahle een methode om aluminium 

cilinders te voorzien van een hard chroom laag 

(toegepast in de BMW 801 vliegtuigmotor). Porsche 

past de aluminium cilinders met een poreuze 

CHROMAL, BIRAL, FERRAL, NIKASIL CHROMAL, BIRAL, FERRAL, NIKASIL
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chroomlaag veelvuldig toe bij viercilinders o.a. bij de 

356A, 1600 Super, de eerste Super B, de Spyders en 

bij vele race motoren. Ook bij de raceversie van de 

6 cilinder 911 motor voor de Porsche 911R, de 906 

en de eerste versie van de 12 cilinder motor voor de 

Porsche 917 worden Chromal cilinders toegepast. De 

twee liter 906 motoren zijn nog thermisch gezond 

met een vermogen van 38pk per cilinder.

Chromal cilinders voor de Porsche 1600S, 906 en 908/917 

(vlnr)

FERRAL
In 1960 past Porsche voor het eerst de aluminium 

Ferral cilinder van Mahle toe bij de Super 90. 

Deze aluminium cilinders zijn aan de binnenzijde 

voorzien van een opgespoten molybdeen laag (dikte 

0,02-0,03mm) met daar overheen een ijzerlaag 

met een dikte van 0,05 tot 0,09mm). Porsche 

heeft dit type cilinder maar korte tijd toegepast 

daar deze cilinders wat minder slijtvast blijken 

dan de Chromal uitvoering, Daarnaast treden er 

soms corrosieproblemen op of laat de coating los. 

Met modeljaar 1964 gaat Porsche over op de Biral 

cilinder.

BIRAL
Vanaf modeljaar 1964 past Porsche de Biral cilinder 

toe. Eerst bij de 356SC en daarna bij de eerste 911 

en 912. Bij de ontwikkeling van de 911 motor heeft 

men ook motoren met gietijzer- en Ferral cilinders 

getest, maar voor de serieproductie heeft men voor 

de Biral cilinders gekozen. Bij de Biral cilinder tracht 

men de goede warmte geleiding van aluminium 

te combineren met de goede eigenschappen van 

gietijzer door rond een dunwandige gietijzerbus 

een aluminium cilinder met de koelribben te gieten. 

De warmte afvoer is wel wat slechter dan bij de Chromal cilinder 

waardoor Porsche het maximale vermogen per cilinder tot ca 32 pk 

beperkt. De gietijzer voering van de 2.0 liter motor is dik genoeg om 

de boring nog te kunnen vergroten van 80 naar 84 mm waardoor 

het slagvolume van de motor tot 2,2 liter kan worden vergroot. 

Door het toepassen van een krukas met een grotere slag kan met 

dezelfde cilinder de cilinderinhoud tot 2,4 liter worden vergroot. De 

Biral cilinder wordt tot en met de 2,4 liter motor toegepast, in de E 

en S motoren. 

Voor het vergroten van de cilinderinhoud tot 2,7 liter heeft de Biral 

cilinder niet voldoende wanddikte. Een oplossing zou zijn om over 

te gaan op aluminium Chromal cilinders, maar intussen is er een 

cilinder met een geheel nieuwe coating ontwikkeld; de Nikasil 

cilinder.

NIKASIL
Met de komst van de 911 2,7 Carrera RS in 1973 introduceert 

Porsche een nieuwe cilinder variant die door Mahle ontwikkeld 

is. De cilinderboring van de uit een aluminium legering gegoten 

cilinder wordt voorzien van een galvanisch aangebrachte laag die 

uit een dunne laag nikkel bestaat met daarin zeer harde, kleine (<  

2,5 µm) silicium-carbide deeltjes(bekend van ons schuurpapier). Na 

het honen met diamant ontstaat een (relatief) glad loopvlak met een 

dikte van ca 0,05mm die olie goed vasthoudt. De cilinders hebben 

geringe wrijvingsverliezen, geven een laag olie verbruik en zijn de 

meest slijtvaste Porsche cilinders. Mahle heeft de Nikasil methode 

in 1967 ontwikkeld voor wankelmotoren zoals toegepast in de NSU 

Ro80. De Nikasil cilinders zijn in 1970 voor het eerst toegepast in 

de 12 cilindermotoren voor de Porsche 917. 

Nikasil coating

Bij de Nikasil cilinder kan met een dunnere 

cilinderwanddikte worden volstaan dan bij de Biral 

cilinders, waardoor de cilinderboring van de 911 

motor kan worden vergroot zonder de cilinderafstand 

te vergroten. Daarbij kan dus het cilinderbout 

patoon gehandhaafd worden. In 1974 wordt de 

Nikasil cilinder weer vervangen door de goedkoper te 

vervaardigen Alusil cilinders, met uitzondering voor 

de 911 Carrera, Turbo, RS modellen die de Nikasil 

cilinders behouden. Ook de bijv. de GT2 en GT3 

modellen hebben nog motoren met Nikasil coating.

Ook bijv. Audi, BMW, Jaguar en Ferrari passen in 

de jaren 90 Nikasil cilindercoating toe. Dan blijkt 

ook dat deze coating minder goed tegen benzine 

met een hoog zwavelgehalte kan waardoor o.a. 

Jaguar en BMW in de USA te maken krijgt met 

motorproblemen. Nikasil cilinders worden nog 

steeds voor luchtgekoelde twee- en viertaktmotoren 

toegepast even als bijvoorbeeld bij watergekoelde 

racemotoren. Aftermarked leveranciers leveren voor 

vrijwel alle luchtgekoelde Porsche motoren cilinders 

een Nikasil of vergelijkbare coating.

ALUSIL
In 1974 introduceert Porsche een goedkoper 

alternatief voor de Nikasil: de Alusil cilinder 

gemaakt bij de firma Kolbenschmidt (KS). In 1971 

krijgt KS de licentie voor het vervaardigen van de 

Alusil cilinders De Alusil cilinder is gegoten uit 

een aluminiumlegering met een hoog silicium gehalte (zg hyper-

eutectisch; meer dan 16% siliciumgehalte). Bij het stollen van 

de vloeibare aluminium legering ontstaan ontelbaar zeer kleine 

siliciumkristallen. Door het etsen van de cilinderboring wordt 

een gedeelte van het aluminium opgelost en worden de silicium 

kristallen blootgelegd; de kristallen steken dan 0,7 tot 1,5 µm 

boven het aluminium uit. Na het honen van de boring met diamant 

ontstaat een zeer hard loopvlak van silicium waarbij de “dalen” 

de olie goed vasthouden. Om te voorkomen dat de zuigers te 

snel slijten worden deze met ijzer gecoat (Ferrocoat). Op zich is 

de toepassing van dit soort aluminium legering met een hoog 

silicium gehalte voor KS niet nieuw. Al in 1929 maakt KS reclame 
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voor Alusil zuigers. Het materiaal is 

oorspronkelijk ontwikkeld in 1927 

door de firma Schweizer & Fehrenbach 

uit Baden-Baden. Maar de toepassing 

van dit type legering waarbij de zuiger 

direct in een aluminium cilinder loopt 

die niet gecoat is of voorzien van 

een gietijzervoering is nieuw. GM is 

de eerste die in samenwerking met 

de firma Reynolds in de USA voor 

de Vega een aluminium motorblok 

ontwikkelt waarbij deze techniek wordt 

toegepast. De Vega krijgt in de USA 

om verschillende reden niet zo’n goede 

naam; een van de problemen is dat 

door het relatief hoge kopergehalte van 

de toegepaste Reynolds legering (390) 

er corrosie aan de cilinders ontstaat bij 

langere stilstand. Porsche past deze 

Alusil cilinders toe bij de 2,7 en 3.0 

liter motoren. De Alusil motorblokken 

worden door Porsche ook toegepast 

bij de 928, 944 en 968. Ook andere 

merken als Audi, BMW en Mercedes 

passen dit type motorblok toe. Een 

nadeel van motorblokken geheel uit 

Alusil is, dat de bewerking hiervan 

door de harde silicium deeltjes moeilijk 

is. Een oplossing is het toepassen 

van ingegoten Alusil cilinderbussen 

in een aluminium motorblok uit 

een gemakkelijker te bewerken 

aluminiumlegering. Daarnaast is door 

KS een type cilinderbus ontwikkeld uit 

een poreus materiaal met een hoog 

siliciumgehalte (ca 25%) die in het 

motorblok wordt ingegoten. KS noemt 

de Lokasil uitvoering. Deze oplossing is 

gekozen voor de motorblokken van de 

watergekoelde Porsche Boxter en 911 

motoren. Porsche heeft het principe 

van de luchtkoeling volgehouden tot 

en met de 993. De vermogens van de 

motoren wordt steeds groter waardoor 

het benodigde ventilator vermogen 

nog verder moet toenemen met de 

bijbehorende geluidproductie en 

het extra benzine verbruik. Daarbij 

komt nog dat de nieuwe eisen voor 

uitlaatgasemissie met de luchtgekoelde 

motoren moeilijk zijn te realiseren 

zodat Porsche genoodzaakt is om 

over te gaan op waterkoeling. Waarbij 

jammer genoeg ook het echte 911 

geluid verdwijnt.

Hakse Straatsma

Geraadpleegde literatuur

• ATZ/MTZ Fachbuch,Zylinderkomponeten,Springer

• Mahle, Kleine Kolbenkunde,1964

• Porsche 911 engines 1965-1989, Wayne R.Dempsey, Motorbooks 

 

 

 

 

• Porsche 911, Der Luftgekühlte Boxermotor, Tobias 

Aichele,Motorbuch Verlag

• Porsche 911, Tobias Aichel, Motorbuch Verlag

BARBARA VISSER 
(VVD): MILIEUZONES 
AFSCHAFFEN
Tijdens de laatste FEHAC ledenvergade-

ring op 25 mei 2016 was VVD-Tweede 

Kamerlid Barbara Visser de onverwach-

te gast. Zij bepleit voor de aanwezige 

FEHAC-leden de afschaffing van de 

milieuzones in steden en kreeg het 

eind 2015 voor elkaar dat de Tweede 

Kamer vóór een motie stemde, die de 

milieuzones in de grote steden voor 

personenauto’s wil afschaffen.  Barbara 

Visser woordvoerder VVD over verkeer 

De gang van zaken rond de invoering 

van de milieuzones bevreemdde Barbara 

Visser al vanaf het begin. De EU heeft 

grenswaarden voor de uitstoot van stik-

stofdioxide (NO2) en fijnstof vastgesteld. 

De Nederlandse overheid heeft in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit afgesproken hoe zij wil 

gaan realiseren dat Nederland onder die 

Europese grenswaarden gaat komen. 

De gemeenten krijgen de mogelijkheid 

milieuzones in te stellen, maar het 

sluiten van kolen energiecentrales is ook 

afgesproken en dat zet veel meer zoden 

aan de dijk. In 2007 was de uitstoot van 

NO2 en fijnstof op een aantal plekken 

veel te groot. Nederland telt 138.000 km 

weg en in 2009 werd op 1.100 km weg 

de norm voor NO2 en fijnstof overschre-

den. Maar in 2015 werd nog maar langs 

10 km weg te veel fijnstof gemeten en de 

hoeveelheid NO2 was op nog maar 12 

km weg te hoog. Kortom: het probleem 

lost zich vanzelf op en dat komt vooral 

doordat nieuwe auto’s minder uitstoot 

hebben dan hun voorgangers. Fijnstof 

is ook lastig te beïnvloeden voor een 

gemeente: bij westenwind wordt er veel 

fijnstof in de vorm van zeezout naar bin-

nen geblazen, bij oostenwind komt de 

vervuiling uit het Rührgebied over ons 

heen. Nergens is overtuigend bewezen 

dat de milieuzones in de steden erg veel 

helpen. Voor roet geen Europese norm 

Roet uitstoot verminderen is geen Euro-

pese doelstelling, maar een aanbeveling 

van de Wereldgezondheidsorganisatie 

WHO. Dieselauto’s (vrachtwagens en 

personenauto’s in Utrecht) worden in de 

ban gedaan, maar de grootste veroor-

zakers van roet zijn de houtkachels ’s 

winters en de barbecue ’s zomers. Maar 

twee landen in Europa voldoen aan de 

roetnormen van de WHO: de dunbe-

volkte landen Finland en Estland. 

Milieuzones afschaffen De nu ingestel-

de milieuzones hebben maar een heel 

gering effect. Het levert onduidelijke 

verbodsborden op bij de toegang van 

de stad. Invoering, handhaving en 

adviseurs kosten bakken met geld. Het 

probleem lost zich vanzelf op door de 

verjonging van het wagenpark. Kortom: 

redenen genoeg om er gauw mee te 

stoppen.  

MILIEUZONES 
VERBIEDEN NIET 
ALLE OLDTIMERS 
Er zijn 13 gemeentes in Nederland met 

milieuzones, maar die verbieden niet 

overal dezelfde voertuigen. Overal zijn 

de dieselvrachtwagens t/m de Euro IV 

norm verboden, maar in het weren van 

andere voertuigen zijn gemeentes in-

middels creatief gebleken. Daarom een 

overzicht waar men met welke oldtimer 

nog wel mag komen. 

Alleen uniformiteit bij vrachtwa-

gens 

Bij het begin van de instelling van 

milieuzones in 2007 is er een afspraak 

gemaakt dat het verbod geldt voor 

vrachtwagens boven de 3500 kg, die 

voldoen aan de Euronorm voor diesels 0 

t/m IV. Euronorm IV geldt tot 1 oktober 

2008, daarna komt nog de Euronorm 

V en VI voor diesels en die mogen dus 

nu nog wel de milieuzones in. Er zijn 

overigens mogelijkheden voor een 

landelijke ontheffing en voor een lokale 

ontheffing. Voor oldtimer vrachtwagens 

speelt dit dus alleen als er geen onthef-

fing is aangevraagd en als het om een 

diesel gaat. Maar veel oude vrachtwa-

gens rijden op benzine: die zijn ner-

gens verboden. Van de 13 Nederlandse 

gemeenten met een milieuzones hebben 

er 10 zo’n afgesproken overzichtelijke, 

tot oude dieselvrachtwagens beperkte, 

milieuzone. 

Steeds een beetje meer 

Maar Utrecht, Rotterdam en Amster-

dam willen meer. Het staat iedere 

gemeente vrij hier haar volstrekt eigen 

gang in te gaan. De eerste gewenste 

uitbreiding is een aanscherping van het 

verbod met oude bestelauto’s. Utrecht 
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wat vliegt is de Fokker F-27 Friendship. 

Dit vliegtuig werd in 2006 verkozen als 

het beste Nederlandse ontwerp van de 

20ste eeuw. Belangrijk is de nieuwe rol 

die het ministerie van OCW nu expliciet 

in de Erfgoedwet krijgt om knelpun-

ten rond mobiel erfgoed te signaleren. 

Andere overheden willen nog wel eens 

in regelgeving -vaak onbedoeld- mo-

biel erfgoed dwars zitten en vergeten 

uitzonderingen te maken. Voorbeeld is 

de gemeente Amsterdam met de nieuwe 

milieuzone die o.a. oude bussen uit 

de stad wil weren. Daardoor is er geen 

pendeldienst met historische bussen 

tussen de musea in de Museumnacht 

meer mogelijk. De DAF standaardbus 

is nu 50 jaar oud en de allereerste 

reed in Amsterdam. Dat feestje moet 

noodgedwongen in Den Haag gehouden 

worden, want de bus komt Amsterdam 

niet meer in. Ook de sloopregeling voor 

personenauto’s is zo’n voorbeeld. Als 

er geen uitzondering voor oldtimers in 

staat, droogt de onderdelenvoorziening 

op en wordt het nog veel moeilijker 

gemaakt om mobiel erfgoed in rijdbare 

conditie te houden.  

Minister Bussemaker op mobiel 

erfgoed congres 

Vlak voor het van kracht worden van 

de Erfgoedwet werd het tweede mobiel 

erfgoed congres gehouden. Minister Jet 

Bussemaker, die cultuur in haar por-

tefeuille heeft, bleek zowaar een echte 

liefhebber met verstand van oldtimers. 

Enthousiast vertelde ze over het wagen-

park van haar vader: een Norton racer, 

een Wolseley met leer en klaptafeltjes 

en een Morris Oxford. Buiten stond 

de Lancia Fulvia Coupe Rallye 1.3 uit 

1968 van ex-FEHAC-secretaris Wil-

lem Postumus Meyjes. Die werd direct 

gestart om een ritje mee te maken en 

als het aan de minister had gelegen was 

ze er zo mee naar Den Haag gereden. 

Na de MRB-perikelen en de uitdijende 

milieuzones is het een verademing dat 

er nu een minister is, die wel oog heeft 

voor het belang van het rijdend houden 

van mobiel erfgoed.  

VERWARRING 
OVER DE BLAUWE 
KENTEKENPLATEN 
De regelgeving over de oude blauwe 

platen is een tikje verwarrend, zeker nu 

er steeds meer categorieën voertuigen 

een kenteken krijgen. Uitgangspunt is 

wel altijd: alleen voertuigen die ooit vóór 

1-1-1978 op de weg zijn toegelaten, mo-

gen een blauwe plaat met witte letters 

en cijfers voeren. 

APK regels zijn soepeler 

De verwarring komt omdat zowel de 

APK regelgeving, als het kentekenre-

glement iets over blauwe platen hebben 

geregeld. En de verwarring werd boven-

dien nog extra gevoed door een bericht 

op de site van de KNAC, dat aangaf dat 

de APK-regelgeving op dit punt per 1 

januari 2016 was veranderd, waardoor 

combinaties van vier letters en twee 

cijfers op een blauwe plaat nu toege-

staan zouden zijn. De APK-keurmeester 

mag soepeler zijn dan de politieagent 

die boetes kan uitdelen voor overtreding 

van het kentekenreglement. Bij de APK 

mag de plaat in blauw -en de combina-

tie van letters en cijfers maakt dan niet 

uit- als het voertuig maar een eerste 

datum toelating heeft, die vóór 1-1-1978 

ligt. Het kentekenreglement is strenger: 

daar geldt ook dat blauw alleen maar 

mag voor 1-1-1978, maar dan alleen met 

drie groepjes van twee letters/cijfers, 

waarbij er altijd een combinatie is van 

vier cijfers en twee letters. Ook is voor-

geschreven welke uitvoering de letters 

moeten hebben. De Y bijvoorbeeld is 

een ‘v’ met een recht streepje naar bene-

den. En de R is aaneen gesloten en niet 

met een opening bovenaan, zoals wel 

regel is op de huidige gele GAIK-platen. 

Toegestane blauwe platen zijn ook te 

herkennen aan het rijks keurmerk dat in 

de plaat is gestanst.  

Uitzonderingen op de regel 

Natuurlijk zijn er ook hier weer uitzon-

deringen. Het Koningshuis hoeft zich 

bij haar AA-kentekens niets van de regel 

aan te trekken dat er zes tekens op een 

kentekenplaat horen te staan. Maar voor 

aanhangwagens en opleggers voor de 

gewone burger, die in 2003 boven de 

750 kg een apart kenteken kregen, mo-

gen wel blauwe platen met vier letters 

en twee cijfers gevoerd worden. Voor 

aanhangers zijn maar beperkt kente-

kens uitgegeven in de combinatie twee 

letters en vier cijfers. Aanhangers en 

opleggers kennen ook geen aparte klas-

sieker kentekenseries, zoals die er wel 

zijn voor personenauto’s, motorfietsen 

en bedrijfswagens. Het zou ook geen 

gezicht zijn als de trekkende klassieke 

vrachtwagen wel een mooi blauwe plaat 

heeft en de oplegger erachter ineens 

een opvallende gele GAIK-plaat moet 

hebben.

Nauwelijks handhaving 

De politie legt bij de handhaving geen 

prioriteit op de juiste uitvoering van de 

blauwe plaat. Daarom zijn er allerlei 

combinaties in blauw op auto’s te zien 

die eigenlijk helemaal niet mogen. Ook 

platen in de stijl van het land van her-

komst (Engelse en Franse uitvoeringen) 

komen voor. Het mag vast niet allemaal, 

maar hoort wel een beetje bij het com-

pleet maken van het totaal ‘plaatje’ van 

het voertuig. 
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doet alleen de diesel bestelauto’s voor 

1-1-2001 in de ban, Rotterdam doet daar 

de LPG en benzine uitvoeringen bij van 

voor 1-7-1992. En Amsterdam doet het 

straks weer anders: alle bestellers uit 

de vorige eeuw (dus alles voor 1-1-2000) 

gaan verboden worden. Dieselpersonen-

auto’s voor 2001 mogen in Utrecht niet 

meer, maar voor 40+ diesels is er een 

ontheffing op aanvraag mogelijk. Perso-

nenauto’s (diesel en benzine) van voor 

1-1-2001 mogen Rotterdam niet in en bij 

de LPG uitvoering is de grens 1-7-1992. 

Rotterdam heeft wel een paar uitzon-

deringen: 40+ is zonder vergunning 

automatisch vrijgesteld. Men kent in 

Rotterdam ook het ‘right to challenge’: 

als je kunt aantonen dat jouw oude auto 

wél aan de uitstootnormen voldoet, dan 

mag je er toch in.   Binnenkort volgen 

ook de eerste tweewielers en bussen, als 

het aan Amsterdam ligt tenminste. Het 

altijd voortvarende stadsbestuur van de 

hoofdstad wil per 1-1-2018 touringcars 

en bussen van voor 1-1-2005 verbieden 

en zelfs relatief jonge brom- en snorfiet-

sen van voor 1-1-2011 mogen vanaf 2018 

Amsterdam niet meer in. Voor oude 

personenauto’s is in Amsterdam nog 

niets verboden. En dit allemaal is zelfs 

nog lang niet uitgebreid genoeg, want 

Amsterdam heeft als einddoel om in 

2025 alleen maar uitstootvrije voertui-

gen toe te staan.  

Onduidelijkheid en gebrek regie

De Tweede Kamer wil af van de mili-

euzones voor personenauto’s. Maar 

instelling van een milieuzone is een 

gemeentelijke bevoegdheid waar iedere 

gemeente haar eigen invulling aan mag 

geven. Dat betekent dat elke gemeente 

zelf de voertuigcategorieën mag bepalen 

en er ook op los fantaseert bij het ont-

werpen van het verbodsbord voor de mi-

lieuzone. Oldtimers, die immers maar 

zelden gebruikt worden, dragen niet 

meetbaar negatief bij aan de luchtkwa-

liteit in de steden. Een groot cruiseschip 

in de Rotterdamse haven wel: daarvan 

is de uitstoot gelijk aan 8.000 auto’s en 

daarvan is er meer dan één per week 

in Rotterdam. Oldtimerbezit in een 

stad wordt steeds vaker lastig, zo niet 

onmogelijk. Daarom bepleit de FEHAC 

een uitzondering voor mobiel erfgoed in 

steden, waarbij we voor mobiel erfgoed 

als grens aanhouden: alle 30+ oldti-

mers. En als dat er niet doorkomt moet 

er toch minstens de mogelijkheid zijn 

om lokaal een ruimhartige ontheffing 

te krijgen om een oldtimer binnen de 

milieuzone te bezitten, te stallen en te 

gebruiken. Voorkomen dient te worden 

dat mobiel erfgoed niet meer te zien is 

in onze historische binnensteden. Dat 

past immers onlosmakelijk bij elkaar.  

ERFGOEDWET 
ERKENT MOBIEL 
ERFGOED 
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet 

van kracht geworden. Belangrijk omdat 

mobiel erfgoed in die wet  nu ook een 

plekje heeft naast kerken, kastelen en 

andere gebouwen die vast op hun plaats 

blijven.  
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Mobiel erfgoed is het bewaren 

waard 

Alles wat oud is en vliegt, vaart, rolt en 

rijdt kan nu ook mobiel erfgoed zijn. 

Dus historische vliegtuigen, oude vaar-

tuigen, bijzondere treinen en klassieke 

voertuigen op de weg zijn vanaf nu het 

bewaren waard en kunnen de status van 

erfgoed hebben. Aanvankelijk werd het 

mobiel erfgoed wel in de nieuwe Erf-

goedwet genoemd, maar alleen een bé-

tje ‘meegenomen’ in het grotere geheel 

van het al lang bestaande vaste erfgoed. 

Maar bij behandeling in de Tweede 

Kamer zijn destijds twee belangrijke 

aanvullingen opgenomen die beter laten 

zien wat met mobiel erfgoed bedoeld 

wordt en er ook een betere bescherming 

voor biedt.

Toonbeelden en knelpunten 

Om beter inzicht te geven waarom 

mobiel erfgoed belangrijk is, is het 

toonbeeldenproject gestart. Het zijn 

de piketpaaltjes, waaraan belangrijke 

ontwikkelingen in de mobiliteit zijn 

opgehangen. In 155 voorbeelden wordt 

de ontwikkeling van mobiel erfgoed 

weergegeven. Daar zit bijv. de Citroën 

DS bij als toonbeeld van een revolutie 

in ontwerp. Maar ook Dutch design: de 

eerste vrachtwagen met ergonomisch 

ontworpen cabine, de DAF 2600. Het 

was een sensatie bij de introductie op de 

RAI in 1962. Deze vrachtwagen was de 

eerste moderne vrachtwagen en wordt 

beschouwd als de moeder van het inter-

nationale wegtransport. Een toonbeeld 

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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       Op de waardestijging van 

       uw Porsche heeft u geen 

       grip, dat geldt niet voor de 

       verzekeringspremie. 

 

       Verzeker u van scherpe 

       premies en uitstekende  

       voorwaarden en ontvang 

       bij een all risks verzekering 

        een jas van Dogleg Mechanics  

       t.w.v. e 179,00.  

       
          info@yskaverzekeringen.nl 
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EEN FOTO IS 
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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



GA SNEL NAAR WWW.WWW.GIO.EU/PORSCHE911912 EN BEKIJK ONZE 
KLASSIEKERVERZEKERING OF BEL 036 - 548 70 70!

     De BESTE dekking 
           voor uw klassieker! 

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

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
    Scherpe premie met uitstekende dekking
    Keuze van eigen schade hersteller
    Polis op maat via internet en telefoon 
    Bij aantoonbare meerwaarde, 10% overdekking
    Ook mogelijk voor Engels kenteken
   Ruimere dekking dan FEHAC-normen

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale              
service en zijn we altijd bereikbaar, óók in het         
weekend. Vragen of opmerkingen? Neem gerust 
contact met ons op, wij helpen u graag en zoeken 
daarbij naar de beste oplossing.

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

Vanaf

PER JAAR*

€38,50

* exclusief assurantiebelasting

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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AutoNet carbooks 
Hofdreef 42A | 4881 DR Zundert

 info@autonetcarbooks.com | 0620037221
Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur 

zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Verkrijgbaar 

bij AutoNet 

carbooks 

voor € 159,00

Keep it original.

De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche offi ciële dealer? Als 

geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik 

van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat 

origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen 

met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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Porsche Centrum Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Classic Center Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901. 

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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