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M aar dat gezegd hebbende, sommige evenementen worden 

al wel weer gehouden of gepland. Zo was er afgelopen 

weekend “Porsche Classics at the Castle” in Hedingham, Verenigd 

Koninkrijk. Helaas konden wij daar nog niet naar toe, maar 

organisatoren durven weer. Dus wellicht dat we dit ook volgend 

jaar gaan zien voor meer evenementen. We kunnen er alleen maar 

op hopen.

We hebben ook net gehoord dat de International Classic Club 

President’s Meeting definitief doorgaat eind september. Dit is dit 

jaar ook al twee keer verplaatst. Deze keer worden de classic clubs 

en algemene clubs gescheiden om een wat specifieker programma 

te kunnen aanbieden. Dit programma zal bestaan uit workshops 

met de collega clubs en een driving experience bij het nieuwe 

Porsche Experience Center op de Hockenheimring in Duitsland. 

Wij zullen daar met twee bestuursleden aanwezig zijn en jullie 

natuurlijk achteraf op de hoogte brengen van hetgeen er zoal is 

besproken. 

Nu we het einde van het rij-seizoen langzaam gaan naderen, 

zullen we wel aan de slag gaan met de al eerder besproken 

club-commissie. We willen hierdoor wat meer handen en voeten 

geven aan het opzetten van clubacties zoals het gezamenlijk 

inkopen van onderdelen, clubkleding, etc. Vorig jaar kregen we 

als bestuur te horen dat er meer behoefte is aan dit soort acties en 

met dit initiatief geven we hier gehoor aan. De personen die toen 

hebben aangegeven om te willen meedenken en eventueel willen 

plaatsnemen in de commissie, zullen we binnenkort benaderen. 

Maar om dit succesvol te maken hebben we naast 

de huidige ideeën ook inbreng nodig van onze leden. 

Dus wat zouden jullie willen zien? We horen het 

graag, vooralsnog even op 

voorzitter@klassieke911912.nl. Bij voorbaat dank!

Hier laat ik het bij voor deze editie van ons clubblad. 

Volgende keer hebben we zeker weer meer te 

melden, met de laatste evenementen van het jaar 

afgerond en waarschijnlijk de kalender van 2022 op 

grote lijnen klaar. 

Tot snel!

Hessel Roukema

Voorzitter

VAN DE VOORZITTER

IK ZAL MAAR MET DE DEUR IN HUIS VALLEN, DIT WORDT GEEN LANG 
VERHAAL. DE INSPIRATIE RAAKT EEN BEETJE OP NA ANDERHALF 
JAAR BIJNA GEEN EVENEMENTEN EN ALLERLEI BEPERKINGEN. 
MAAR OOK LIJKT HET OF HET NIEUWS RONDOM ONS MERK EN 
SPECIFIEK DE KLASSIEKERS HIERVAN WAT IS OPGEDROOGD. 

IEDEREEN LIJKT EEN BEETJE ZITTEN TE WACHTEN OP WANNEER WE 
WEER NORMAAL KUNNEN GENIETEN VAN MOOIE BUITENLANDSE 
RITTEN, GEWELDIGE EVENEMENTEN WAAR WE GRAAG HEEN GAAN 
ETC. HET IS NOG EVEN NIET ANDERS. 

 Het ultieme clubhuis.
 Uw Porsche Centrum.

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl
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Enfin, terug naar dit clubmagazine. Kersvers clublid Perry Meertens 

benaderde uw redacteur naar aanleiding van de oproep in het 

vorig clubmagazine: hij wilde graag met zijn mooie door hemzelf 

tot tweemaal toe (!) gerestaureerde 1970’er 911E Coupé optreden 

in onze rubriek Even voorstellen. Waarvan akte. Clublid Vincent 

Zeebregts, die in een eerdere uitgave in diezelfde rubriek met 

z’n auto acteerde, leverde een artikel met fotomateriaal aan van 

een eerder dit jaar gemaakte fotoshoot met alle acht generaties 

Porsche 911 in ‘n oude nog in gebruik zijnde veevoederfabriek in 

Poederoijen. Een uitgebreid artikel daarover verscheen eerder in RS 

Porsche Magazine. Jeroen Caré die op zijn beurt in het artikel van 

Vincent opduikt, deed de reactie het voorstel om voortaan een vaste 

column in het clubmagazine te verzorgen. In deze uitgave de aftrap 

met als werktitel “Carspotter”. 

Clublid Willem de Wildt kan inmiddels ook als vaste columnist 

worden beschouwd, aangezien hij ook voor deze uitgave enkele 

interessante artikelen aanleverde. Daaronder ‘n  stukje geschiedenis 

over zijn start als zelfstandig pomphouder begin jaren ’70 en waar 

dat uiteindelijk in resulteerde. Verder het vervolg op zijn lange 

zoektocht naar de kleurcode van zijn Porsche 911, een zoektocht die 

er uiteindelijk toe leidde dat Willem weer rustig kan slapen. 

Van de op zondag 27 juni onder perfecte weersomstandigheden E enzelfde soort passie ervoer uw redacteur – webmaster in de 

eerste week van september voorafgaand aan de Cars & Coffee 

meeting, tijdens een tocht naar en door het Duitse Moezelgebied. 

Als bijrijder – navigator in een Citroën B2 Normande uit 1924 

wel te verstaan, een van oldtimers van long time friend Jan Post 

van der Molen. Met Jan deed ik de afgelopen jaren verschillende 

winterrally’s voor pre-war auto’s in de Franse en Zwitserse Alpen. 

De rit in Duitsland was georganiseerd door de PATAN, voluit 

“Propulsion Arrière Traction Avant Nederland”, een vereniging van 

eigenaren van achterwiel aangedreven Citroëns uit de periode 1919-

1939. In tegenstelling tot het in 1926 geïntroduceerde B12 model 

is de B2 Normande van Jan  uitsluitend voorzien van een (hand!)

rem op de achterwielen en een voetrem op de transmissie. Dat we 

de tocht met hellingen tot wel 18% (!) hebben overleefd, mag een 

klein wonder heten. Onovertroffen was het enthousiasme waarmee 

de groep van 20 auto’s onderweg door voorbijgangers werden 

toegezwaaid en nagestaard. Onovertroffen was trouwens ook het 

werkelijk schitterende najaarsweer gedurende de hele week. Het 

was ouderwets genieten!

verreden ingelaste zomer rit treft u een fotoverslag 

aan. Gereden werd een schitterende route van zo’n 145 

km in de provincie Utrecht, door onze clubvoorzitter 

geselecteerd uit de door Porsche uitgegeven box met 

routes, de “Tour of Legends 2021”. 

Frans Dusol stuurde een tweetal beknopte 

reisverhalen met foto’s in van afgelopen zomer door 

hem bezochte buitenlandse evenementen: de Mille 

Miglia en de HGP Zolder. Beide evenementen zijn 

wellicht iets om in de toekomst in clubverband te 

bezoeken, want beslist de moeite waard.

In de serie over onze clubgeschiedenis is deze keer 

clubblad 2 van jaargang 2 aan de beurt, oorspronkelijk 

gepubliceerd in april 1995. Ook deze weer een aardige 

inkijk in de beginjaren van de club, die qua ledenaantal 

op dat moment bijna de 100 naderde. De ledenaanwas 

ging bijzonder snel in die beginjaren! 

Onder de welbekende vaste rubrieken in dit 

clubmagazine naast het FEHAC nieuws – in geheel 

nieuwe huisstijl – ook de evenementenkalender 

met de laatste evenementen voor dit clubjaar. In het 

eerstvolgende clubmagazine hoopt het bestuur de 

extra goed gevulde evenementenkalender voor 2022 

aan u te presenteren!

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op een van 

slotevenementen dit najaar!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

DAAGS NA DE DRUK BEZOCHTE EN GEZELLIGE CARS & COFFEE 
BIJEENKOMST BIJ PASSION FOR CARS IN HOUTEN, LEG IK DE 
LAATSTE HAND AAN ALWEER ’T DERDE CLUBMAGAZINE VAN DIT 
SEIZOEN. OVER DEZE ZEER GESLAAGDE BIJEENKOMST EN DE 
LOCATIE, EEN INDRUKWEKKENDE HIGH-TECH STALLING VOOR OLD- 
EN YOUNGTIMERS EN SPORTAUTO’S VAN DE BROERS REMCO EN 
MARCEL VAN DEN BRINK, LEEST U VERDEROP IN DIT MAGAZINE. 
BEIDE BROERS HEBBEN EEN ONGEKENDE PASSIE VOOR MOOIE 
(KLASSIEKE) AUTO’S EN SLAAGDEN ERIN VAN HUN HOBBY HUN 
WERK TE MAKEN.

Helemaal aan de andere kant van het mobiele 

spectrum staat de dit voorjaar aangeschafte Stromer 

ST5 LE speed pedelec waarmee nu regelmatig 

tussen Hoevelaken en De Meern wordt geforensd. 

Reistijd iets meer dan een uur, filevrij en lekker in 

de buitenlucht. In geval van file op de A12 en/of 

A28 – en dat is zelfs in deze tijd regelmatig ’t geval – 

ben je met de auto hooguit ’n kwartiertje sneller. De 

Stromer wordt hier net als de e-tron zoveel mogelijk 

rechtstreeks uit de zon geladen. Over het gunstig 

overall effect op ‘t milieu van elektrificatie van onze 

mobiliteit en de inzet van PV panelen is ’t nodige te 

doen, maar ermee bezig zijn draagt in elk geval bij 

aan de broodnodige bewustwording op dit punt. Die 

paar tanken benzine per jaar voor de klassieke 911 of 

B2 Normande nemen we dan maar voor lief. Genieten 

nu het nog kan!

Wĳ geven vorm en kleur aan uw bedrĳf

Industrieweg 11 Woerden  •  0348-441235
  •  

  •  www.drukwerkstudio.nl
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Rondom bijvoorbeeld hout traden er extra tekorten op doordat 

de toenmalige president Trump  importheffingen afkondigde 

op hout uit Canada. Dit had tot gevolg dat dat er meer hout vanuit 

Duitsland en Scandinavië naar de VS werd en wordt geëxporteerd. 

Het gevolg van deze toegenomen vraag is schaarste resulterend in 

langere levertijden en hogere prijzen. 

Een ander voorbeeld. Nitril handschoenen worden voor een 

groot deel in Maleisië geproduceerd. Er staan daar ongeveer 

17 fabrieken die voornamelijk van dit soort handschoenen 

produceren, dag in dag uit. Door overheidsmaatregelen vanwege 

’t Corona virus, moesten deze fabrieken gedurende lange tijd op 

halve kracht werken of werden ze zelfs helemaal gesloten. Juist 

deze handschoenen vormen in Covid tijd een essentiële behoefte! 

Inkoopprijzen zijn in een jaar tijd bijna verviervoudigd, nog los 

van de kunst om ze überhaupt te pakken te krijgen. Ik praat uit 

ervaring en oh ja, dan komt ook het transport nog om de hoek 

kijken. Waar een zeecontainer vanuit ’t verre Oosten vervoeren 

een jaar geleden nog ongeveer 1.500 dollar kostte, is dat inmiddels 

opgelopen naar een slordige 11.000 (elfduizend!) dollar…

Ook de chipfabrikanten hadden de volumes teruggeschroefd. 

Onder andere de autofabrikanten zagen de crisis niet rooskleurig 

in en schroefde de bestellingen terug. Maar door het vele 

thuiswerken werden (en worden) plots heel veel extra desktops, 

laptops en dergelijke verkocht. Er ontstond in dat segment veel 

meer vraag naar chips en ook de auto industrie kwam onverwacht 

snel weer op gang. En nadat de maatregelen rondom de pandemie 

werden verruimd, begon de wereldeconomie ook weer aan te 

trekken. Momenteel draaien vele autofabrikanten nog niet op 

het volume zoals dat voor de crisis het geval was. Mede door 

een grote brand bij een Japanse chipfabrikant zijn er inmiddels 

zeer grote tekorten ontstaan. Daardoor is het geen uitzondering 

dat de lopende banden bij diverse autofabrikanten nog steeds 

noodgedwongen enige tijd stilgelegd moet worden. Iets wat we 

regelmatig in de media kunnen lezen.

WERELDWIJD ZIJN ER AARDIGE TEKORTEN AAN GRONDSTOFFEN. DIT 
IS NATUURLIJK GELEGEN IN DE CORONA CRISIS. VELE FABRIKANTEN 
HEBBEN NOODGEDWONGEN HUN FABRIEKEN (TIJDELIJK) 
MOETEN SLUITEN VANWEGE ZIEKE MEDEWERKERS EN/OF LOKALE 
BEPERKENDE MAATREGELEN. PRODUCTIEVOLUMES WERDEN 
AFGEBOUWD VANWEGE DE OP TERMIJN VERWACHTE VERMINDERDE 
VRAAG.

CHIPS

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE8

Ik ben nu extra blij dat ik mijn “analoge” Porsche 

911 kan starten. Dat is bij de nieuwe “digitale” 

Porsches wel anders. Daarin monteert Porsche naar 

verluidt “dummy” chips in om de lopende banden 

maar te kunnen laten draaien... En dat laatste is 

gelijk het bruggetje naar onze club. Zoals jullie 

hebben kunnen lezen, kon het voor september 

geplande fabrieksbezoek geen doorgang vinden. 

Er is nog wel gekeken naar een alternatief, maar 

buitenland ritten zijn op dit moment nog  erg lastig 

te organiseren. Veel hotels willen nog geen grote(re) 

groepen tegelijk ontvangen. We zullen nog even 

geduld moeten hebben. Op dit moment zijn we met 

Porsche in gesprek over een fabrieksbezoek in 2022.

Enfin, we hopen met de wel geplande Cars & Coffee, 

Herfstrit en de Technische dag een mooie seizoen 

afsluiter te realiseren. Graag tot ziens op een van 

deze evenementen!

Namens de EC,

Patrick & Dennis 



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

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

TECHNISCHE COMMISSIE 
Peter Broerse
Bert van den Berg
Contact: Vincent van den Berg
06 - 247 339 72
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 e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 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.

COLOFON

NB. Het schaalmodel voor Albert is vervaardigd door Patrick 

Kohnen van Scalepassion.nl. Elders in dit clubmagazine treft u een 

advertentie aan.
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“IN TWEE STAPPEN
  NAAR NIEUWSTAAT”

E lke zaterdagochtend een Telegraaf kopen, de autoadvertenties 

afspeuren en daarna direct de auto in en het land rondrijden. 

Week na week, maand na maand totdat ik had gevonden wat ik 

wilde.

Voor mij waren alle Porsches 911 toen eigenlijk hetzelfde. Een T, 

E, S, G, Carrera, het maakte me niet uit. Achteraf bezien heb ik 

hele mooie exemplaren laten staan zoals een in zeer redelijke staat 

verkerende Soft Window Targa uit 1967 maar die was groen en ik 

had liever een coupe, dus viel af. Een blauwe Ölklappe uit 1972 is 

het uiteindelijk ook niet geworden. 

In Dalfsen vond ik dan eindelijk een 911E van 1970 uit Californië. 

Eentje met gouden letters, iets waar ik als klein jongetje al voor 

gevallen was. De motor was gereviseerd maar liep niet, alle rubbers 

verteerd, lak verweerd, in het interieur ontbraken wat zaken maar 

Het jaar 1997 was goed 

geweest. Een flinke bonus gaf 

eindelijk de mogelijkheid om 

naar een 911 op zoek te gaan. 

Tienduizend gulden was het 

budget, krap maar in die tijd 

genoeg om een opknapper aan 

te schaffen.

het plaatwerk was nog goed. Op de kleur na voldeed 

de 911 aan al mijn wensen, en zelfs nog binnen het 

budget zodat er nog wat geld over was om op te 

knappen.

In een garagebox en de woonkamer (!) heb ik samen 

met een goede vriend binnen 1 jaar alles aangepakt 

wat we konden. De auto eerst helemaal opgebouwd, 

rijdend gemaakt en door de RDW-keuring gekregen. 

Toch liep de motor niet lekker en na diverse garages 

terecht gekomen bij Car Care Soest. Die wist 

uiteindelijk de mechanische pomp goed af te stellen. 

Elk jaar zijn we met de 911 naar het buitenland op 

vakantie gegaan en bezochten we beurzen, musea, 

races en reden we mee in tourritten. Duizenden 

probleemloze kilometers gemaakt. Slechts één keer 

heeft ze kuren vertoont. Boven op de Brennerpas 

weigerde de startmotor maar een goed gerichte klap 

met de hamer verhielp het euvel waarna de reis kon 

worden voortgezet. 

In 2014 werd het tijd om dan eindelijk het interieur 

aan te pakken want daar was niet veel aan gedaan. 

Ook een klein roestplekje op de deur had wat 

aandacht nodig. Dat kleine plekje op de deur is 

uiteindelijk een complete Body-off restauratie 

DE PORSCHE 911 VAN PERRY MEERTENS

Naam: Perry Meertens

Leeftijd: 50

Burgerlijke staat: Getrouwd + 2 poezen

Werk: Zelfstandig ondernemer

Hobby:  Reizen, wielrennen, koken en klassieke auto’s

Auto:  911E uit 1970 Coupe (USA geleverd) kleur 
Nachtblauw (39C)
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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

DE PORSCHE 911 VAN PERRY MEERTENS

geworden. Na 7 jaar klussen (schoonmaken, boenen, 

borstelen, schuren, stralen, spuiten, smeren) en 

vooral lang, heel lang wachten op leveranciers, is elk 

schroefje en boutje door m’n handen gegaan. 

Ik heb de 911 helemaal naar mijn zin gemaakt, 

zonder me te bekommeren om originaliteit. Het 

is namelijk mijn auto en verkopen doe ik toch 

niet. Waarschijnlijk tot afschuw van enkelen, zijn 

verlichting en klokken van USA naar Europees 

omgebouwd, is de kleur gewijzigd naar Nachtblau 

(Porsche G-30), zijn G-stoelen geïnstalleerd voor 

meer comfort op de lange ritten, is voorzien in ‘n 

upgrade van de voorremmen naar S specs, zijn 

de Fuchs velgen vergroot van 14” naar 16”, is de 

motorruimte mooi gemaakt en zijn er links en rechts 

nog wat zaken aangepast. 

Robbert Visser in Hilversum, die in het verleden 

aan mijn auto werkte bij Car Care Soest, heeft nu de 

finishing touch gedaan (lees… m’n fouten hersteld) 

en de auto naar nieuwstaat gebracht.

Ik heb het rijden met de 911 gemist de afgelopen 

jaren. Je heb het gevoel te racen bij een snelheid van 

80 km/h door die een heerlijk roffel uit de uitlaat. Op 

de teller staan slechts een paar honderd kilometer 

sinds ze terug is, maar de eerstvolgende trip naar 

Italië staat al gepland. Hopelijk komen daar ook flink 

wat ritten bij via de klassieke 911 & 912 club.

Perry Meertens
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G ereden werd een mooie route van ongeveer 145 km in de 

provincie Utrecht, door onze clubvoorzitter geselecteerd uit 

de door Porsche uitgegeven box met routes, de “Tour of Legends 

2021”. 

De deelnemers aan de tocht werden niet teleurgesteld, want 

mooie lange en snelle dijkweggetjes, bossen, historische steden en 

zandverstuivingen, het kwam die zondag allemaal langs. Startpunt 

was de Kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche en de rit eindigde 

in de omgeving van Baarn/Soest. Het routeboek was als “bolletje-

pijltje” opgezet, de lunch werd onderweg op eigen gelegenheid 

genoten.

Al met al een heerlijke dag met gelijkgestemden, met speciale 

dank aan onze clubvoorzitter Hessel Roukema voor de perfecte 

organisatie.

De foto’s spreken voor zich!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

ZOMER RIT
PROVINCIE UTRECHT
Fotoverslag van de ingelaste zomer rit op zondag 27 juni 2021,  
die onder fantastische weersomstandigheden werd verreden.

COLUMN JEROEN CARÉ - CARSPOTTER

CARSPOTTER

H ij stond al een tijdje van een afstand te kijken. Ik schatte hem 

op een jaar of 13, en hij was fanatiek foto’s aan het maken met 

zijn mobiele telefoon van wat we allemaal aan het doen waren. Ik 

liep maar even op hem af, want hij was duidelijk geïnteresseerd. 

“Hoi, wat zijn jullie aan het doen?” was zijn directe vraag. “We doen 

een fotoshoot voor RS Porsche Magazine. Acht generaties van de 

911 bij elkaar. We zijn acht vrienden die allemaal een verschillende 

generatie 911 hebben, en het is een leuke aanleiding voor een 

fotoreportage.” “Cool, ik zie alleen geen Taycan”, was zijn reactie. 

Ik legde hem uit dat dat geen 911 was maar het was duidelijk dat 

hij dat wel wist: ‘Die 993 is wel mooi’. Nou, dat vond ik dus echt 

opmerkelijk. Niet zozeer dat dat dit een mooie auto is, want dat is 

deze versie van Weijer zeker. Maar dat een jongen van 14, zo had 

ik inmiddels vastgesteld, dit type kon duiden. Hij wist ook welke 

van deze verzameling van acht Porsches watergekoeld waren en 

welke niet. Dat de 997 een MK2 was want dat had hij  gezien aan 

dat kleine oplopende hoekje van de achterlichten. Dat wist ik niet 

eens en ik rij er toch al een tijdje met een rond! Weer wat geleerd. 

Op mijn vraag welke hij de mooiste vond was zijn antwoord wel 

als verwacht: “Die 992 Turbo S, is echt een heel vette”. Ietwat 

teleurgesteld dat hij niet mijn auto had uitgekozen vroeg ik hem hoe 

hij dit allemaal wist. Gewoon een Porsche fan zo blijkt, kijkt online 

alle blogs die er over het merk zijn en is op wel vier Porsche kanalen 

geabonneerd op YouTube.  Maar Ferrari ’s hebben een mooier 

geluid, zo vervolgde hij. 

Nadat we hadden vastgesteld dat we het daar dan in 

ieder geval niet over eens zijn (“een GT3RS maakt 

toch ook mooi lawaai!”) vertelde hij dat hij een eigen 

account heeft als carspotter. Met inmiddels al meer 

dan 400 volgers, en meer dan 300 posts. Twee van 

zijn posts zijn geselecteerd als hot-posts van de dag. 

Carspotters…..ik zie ze steeds vaker. Niet alleen op 

de bekende locaties als de Brink in Laren, maar ook 

op plekken gewoon langs de snelweg, op bruggen 

en viaducten. Zelfs op mijn favoriete route over de 

Lekdijk kom ik ze meer en meer tegen. Waarbij ze  de 

vaardigheid hebben om met een hand hun camera 

of mobiele telefoon te bedienen voor de foto, en met 

de andere hand een beweging van gas geven maken, 

om mij even lekker te laten ‘revven’. Wat lastig is 

want ik rij een automaat.  En mijn auto heeft geen 

sportuitlaat, zodat deze qua geluid het inderdaad wel 

aflegt tegen een Ferrari. Maar waarom dan zo’n fan 

van Porsche…? Omdat je al van verre kan zien dat 

het een Porsche is. Omdat het echte raceauto’s zijn. 

Andere supercars zijn wel mooi, maar meer voor de 

show. De meeste van zijn vrienden vinden die wel 

mooier maar hij dus niet. Argumentatie waar wat mij 

niets tegen in te brengen valt.

Wat was dit een leuk gesprek. Over Porsches praten 

verveelt nooit, maar om zo een jong iemand te treffen 

die er zo veel van weet is toch wel heel bijzonder. 

Zo zie je maar dat Porsche een merk is dat mensen 

van alle generaties verbindt, en dat de 911 toch 

zo iconisch is dat zelfs de jongste onder ons het 

silhouet direct als een Porsche herkennen. “Nou ik 

ga weer”, zie mijn nieuwe Porsche vriend, en pakte 

zijn fiets. “Wel jammer dat er geen Taycan bij zit, 

want dat is toch wel de mooiste” En weg was hij. Mij 

achterlatend met een kras op mijn 911-hart. Porsche 

bindt dan wel alle leeftijden, maar elke leeftijd heeft 

toch blijkbaar zijn eigen favoriet.

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

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

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

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

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

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd   1 11-02-16   10:31

ZOMER RIT PROVINCIE UTRECHT



22 23NIEUWE / ASPIRANT LEDENCARS & COFFEE BIJ PASSION FOR CARS HOUTEN

B ij aankomst was er ontvangst met heerlijke koffie in allerlei 

soorten en smaken, ter plaatse gemaakt door een echte 

Italiaanse barista “on wheels”. Voor de ca. 40 leden en aanhang was 

het weer even geleden dat men elkaar voor het laatst had gezien, 

dus er was veel te vertellen en bij te kletsen.

Rond 11 uur nam Remco het woord en kregen de aanwezigen op 

de bovenetage uitleg én een demonstratie van de wijze waarop de 

auto’s worden gestald en verzorgd. De auto’s staan op platformen 

die automatisch verschuiven waardoor auto’s niet onnodig verplaatst 

hoeven te worden.

Aansluitend werd op de begane grond uitleg gegeven in de detail-

ruimte, de plek voor het kleien – polijsten en waxen van de auto’s. 

Daarnaast een aparte ruimte waar met behulp van droogijs – bevro-

ren kooldstofdioxide – onder meer motoren, bodemplaten of interi-

eurs van auto’s kunnen worden gereinigd, zonder gebruik te maken 

van oplosmiddelen of water. Deze reinigingsmethode zorgt ervoor dat 

ook kwetsbare onderdelen volledig schoon worden, zonder schade 

of sporen achter te laten. Droogijs kent daarbij geen schurend effect 

waardoor het patina volledig behouden blijft. Tevens kan men op 

plekken komen die lastig te bereiken zijn zonder veel onderdelen te 

moeten verwijderen, wat tijd en geld scheelt. Het eindresultaat van 

deze behandeling kon op verschillende onderdelen worden bekeken.

Al met al een supergezellige en leerzame bijeenkomst. Na afloop 

werden Remco en Marcel hartelijk bedankt voor de ontvangst 

en werd hen namens de club door ’t bestuur een plaquette als 

aandenken overhandigd.

Marc Bezem

Redacteur – webmaster

Team Passion For Cars Houten

www.passionforcarshouten.nl

CARS & COFFEE BIJ
PASSION FOR CARS HOUTEN
Zondag 12 september waren de leden van de Klassieke Porsche 911 
& 912 Club tussen 10 en 12 uur uitgenodigd voor een Cars & Coffee 
meeting bij Passion For Cars Houten. In hun hagelnieuwe pand centraal 
gelegen langs de A27 en A12 hebben Remco en Marcel van den Brink 
een prachtplek gecreëerd waar auto’s onder optimale condities gestald 
kunnen worden, veilig en discreet.

NB. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest 

de Cars & Coffee bijeenkomst bij te wonen en je wil 

toch graag een keer komen kijken, bel dan voor een 

afspraak met Remco van den Brink 06- 22 44 90 32 of 

kijk op www.passionforcarshouten.nl.

CARS & COFFEE BIJ PASSION FOR CARS HOUTEN
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De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere  
bijzondere voertuigen. 

 
In het hart van Nederland, direct langs de A27 en de A12 biedt Passion For 
Cars Houten u een veilige, discrete, geklimatiseerde stalling voor oldtimers, 
youngtimers of andere bijzondere voertuigen. De gepassioneerde eigenaar 
zorgt ervoor dat uw voertuig tijdens de opslag in perfecte conditie blijft en 

rijklaar staat op het moment dat u dat wilt.

Bel voor meer informatie met: 
Remco van den Brink 06 - 22 449 032 of mail naar: 

info@passionforcarshouten.nl / www.passionforcarshouten.nl

De ideale plek die past 
bij uw voertuig
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I k had me nog maar net ingeschreven voor de toerrit op 

Hemelsvaartsdag 2021 of ik werd al benaderd via LinkedIn 

door ene Jeroen Caré. Of ik toevallig ook lid was van de klassieke 

Porsche club. Na die vraag positief beantwoord te hebben 

stelde Jeroen voor om met een aantal leden die die dag zouden 

deelnemen en in het midden van het land woonden af te spreken 

en gezamenlijk vanuit IJsselstein richting het startpunt te 

vertrekken. Ik reed die dag met vriend Mike in zijn 996, waarvoor 

ALLE GENERATIES 911!

Fotografie: ROOY TWINS

ALLE GENERATIES 911

en kennissenkring alle 8 generaties van de 911 vertegenwoordigd 

zag, dat hem dat wel een artikel waard leek, dat hij RS Porsche 

Magazine (RSPM) benaderd had of dat ook daadwerkelijk zo was 

en, als kers op de taart, dat het betreffende blad enthousiast 

gereageerd had en dat er een afspraak zou komen voor een 

fotoshoot. Of we daaraan mee wilden werken…

En niet veel weken later reden we, wederom vanaf de carpoolplek 

in IJsselstein, in colonne naar een oude maar nog in gebruik zijnde 

veevoederfabriek in Poederoijen. Jeroen met zijn F model Targa, 

ikzelf met mijn G model Coupé en vervolgens in willekeurige 

volgorde een 964 Coupé, 993 Coupé, 996 Coupé, 997 Turbo S, 991 

Cabriolet en tot slot een paar maanden oude 992 Turbo S. Ook 

ging er een zoon mee mét drone voor foto’s vanuit de lucht. Het 

is maar goed dat ikzelf nog een extra kracht met drone geregeld 

had. Want die eerste drone verdween al snel in de toppen van 

een boom om er pas aan het einde van de sessie middels een 

hoogwerker weer uit te komen. 

we dispensatie hadden gekregen ;-), mee i.p.v. 

andersom omdat mijn 76-er coupé wat langer in de 

garage bleef overnachten dan gepland, maar dat is 

dan weer een ander artikel vermoed ik.

Diezelfde Jeroen nodigde me een paar weken later 

uit voor een App groep genaamd “911 Generaties” 

met de begeleidende tekst dat hij in zijn vrienden- 

Het weer was goed, de sfeer zat er goed in, Maurice 

van Kesteren van RSPM had de ROOY TWINS 

(www.rooytwins.com) geregeld voor het gevoelige 

plaatwerk en de locatie was werkelijk perfect. Het 

is denk ik voor iedereen een onvergetelijke dag 

geworden waarbij veel interesse voor elkaars auto’s 

werd getoond. En hoewel de verschillen tussen de 

modellen soms groot waren, de overeenkomsten 

waren er zeker ook nog steeds. Misschien de 

mooiste ervaring was wel dat Harald van de 992 

Turbo S een rondje in mijn 76’er Coupé mocht 

maken, maar het kan zijn dat ik dat laatste er zelf bij 

heb verzonnen ;-).

Uiteraard was het na de sessie te lang wachten 

op het verschijnen van het blad maar toen dat er 

eenmaal was, werden we niet teleurgesteld. Wat 
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Fotografie: ROOY TWINS

een foto’s en wat een artikel waarbij de blutorange 

Porsche van Jeroen er mooi uit sprong tussen het 

grijs van de fabriek en onze wat meer ingetogen 

auto’s. We hebben tenslotte in samenwerking met 

de Rooy Twins ook nog een fotoboek samengesteld 

als aandenken aan een mooie dag. 

Mocht je het gehele (beeld-) artikel willen lezen / 

zien, dat kan! De 3e editie van dit jaar van RSPM is 

na te bestellen via www.okm.nl.

 

Vincent Zeebregts

Foto credits: 

ROOY TWINS (https://www.rooytwins.com)

Vincent Zeebregts

Fotografie: ROOY TWINS

ALLE GENERATIES 911 ALLE GENERATIES 911
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EEN KLEURRIJKE 
SPEURTOCHT
In het vorige clubmagazine schreef ik een stukje over het aanvragen van 
het geboortecertificaat van mijn klassieker. Dit naar aanleiding van het 
niet te matchen kleurnummer in de deurstijl. Waar we ook zochten, op 
internet of in welke documentatie dan ook, dit nummer kwam voor een 
911 uit 1973 niet voor. 

Zoals eerder aangegeven kon ook de Technische afdeling van 

onze Club geen oplossing geven. Wel gaven ze mij indertijd de 

waardevolle tip het geboortebewijs aan te vragen. 

Na ontvangst van het certificaat bleek hier het kleurnummer 6837 

op te staan maar ik had dus nu nog niet de link tussen het nummer 

op de deurstijl 416-9-1 en het nummer op het certificaat.

Op een regenachtige zondagmiddag zat ik met mijn zoon te 

brainstormen over hoe we het verband zouden kunnen vinden 

tussen beide nummers. Zoals gebruikelijk in deze tijd gaf internet 

toch uitkomst. Het was weliswaar behoorlijk lang zoeken maar 

na heel veel sites bezocht te hebben kwamen we er uit. Uit 

onderstaand artikel blijkt dat men in 1972 nieuwe nummers is gaan 

hanteren. Voor wat betreft mijn 911 blijkt deze een Special Order 

Color te hebben van een kleur uit de periode 1966-1969. Leuk om de 

link gevonden te hebben en met een voldaan gevoel kan ik eindelijk 

weer rustig slapen.

Willem de Wildt

lidnummer 82

Bijlage: 

Paint colors on Porsche vehicles 1964 - 1976

(door de redactie deels uit het Engels vertaald)

Paint No. Color Code Name(s): English, German, alternate names, notes

   

1964-1965 Special Colors

6410 610 Dolphin Gray, Delphingrau

6411 413 Togo Brown, Togobraun

6412 313 Bali Blue, Baliblau

6413 700 Black, Schwarz

EEN KLEURRIJKE SPEURTOCHT

Special Order Colors 1966-1969

R = all paint manufacturers

5 digit codes are Lechler

R1007 (6823)  Signal yellow, Signalgelb

R1012 (6824)  Lemon yellow, Zitronengelb, Canary Yellow

P2002 (6809) 018 Tangerine, Blutorange

R5009 (6803) 319 Prussian Blue, Ossiblau

R5012 (6826)  Pastel blue, Pastellblau

R5013 (6827)  Ultra Blue, Ultrablau

R6001 (6829)  Signal Green, SignalgrÃ¼n

R6016 (6831)  Turkey Green, TÃ¼rkisgrÃ¼n, Turquoise

R7030 (6833)  Fortuna Grey, Fortunagrau, Cloudy grey

R8007 (6836)  Sepia Brown, Sephiabraun

16153 (6822) 111 Champagne Yellow, Champagnergelb

17656  Lido Gold

17657 (6821) 132 Ivory, Elfenbein, Medium Ivory

30736  Maroon, Kastanienbraun

30847 (6854) 020 Dark red metallic, Dunkelrotmetallic

30868 (6808) 017 Burgundy Red, Burgundrot

52254 (6825) 320 Crystal blue, Kristalblau

52300 (6853) 322 Blue metallic, Blaumetallic

62109 (6852) 221 Dark green metallic, Dunkelgruenmetallic

62162  Velvet Green

62163 (6830) 218 Bush Green, BuschgrÃ¼n, Leaf Green, Buschgruen

62164  Sea Green, SeegrÃ¼n

62165 (6828) 216 Lime Green, GoldgrÃ¼n, Golden Green

62166 (6835) 414 Olive

70192 (6834) 622 Beige Gray, Beigegrau, Oxford Grey

75741  Stone Grey, Steingrau

75742 (6832) 620 Grey White, Weissgrau, White [Light] Grey

80342 (6837) 416 Coffee, Kaffeebraun, Cocoa Brown

95043 (6838) 700 Black, Schwarz

96024 (6206)  (6851) 924 Silver metallic, Silbermetallic

 

Special 1976 Colors

009-9-x H2H2 Magenta, Karminrot

042-9-1 H1H1 Peru Red, Perurot, Guards Red

106-9-1 B7B7 Talbot Yellow, Talbotgelb

137-9-x N8N8 Lime Green, Yellow green, GelbGruen

213-9-x (015) M3M3 Irish Green, IrischgrÃ¼n

258-9-2  Speedway Green, Ascot Green, Shamrock Green

260-9-2 P6P6  Sebring Green, Daphne Gruen

360-9-1 T2T2    Polar Blue, Coppofloria Blue, Ice Blue

443-9-3 Z6Z6  Copper Brown Diamond Metallic, Braunkupfer Diamant Met

514-9-3  Metallic Champagne, Beigegrau Metallic

516-9-1 D3D3  Desert Beige, Sahara Beige
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LAKKLEUREN OP PORSCHE-VOERTUIGEN
Vanaf het modeljaar 1972 werd de methode voor het aangeven van 

de carrosseriekleuren op het laktypeplaatje vervangen door een 

nieuw nummeringssysteem (lakcode). Deze lakcode was nodig om 

klachten bij levering van lak voor reparatie uit te sluiten.

SPECIALE BESTELLING LAKCODES VOOR 
356 / 911 / 912 / 912E
Een speciale bestelling kleur 912 is vrij zeldzaam! Porsche bood een 

palet van talrijke “speciale lak”-kleuren aan, maar het tijdschrift 

Christophorus van oktober 1967 meldde dat minder dan één 

procent van de 1966 Porsches in dergelijke kleuren werd geleverd. 

Vroeger waren er nog 356 kleuren beschikbaar, plus kleuren die 

in de jaren daarna populaire standaardkleuren zouden blijken te 

zijn. Een 912 uit 1966 kon bijvoorbeeld in champagnegeel worden 

besteld als destijds een 356, evenals bordeauxrood als een 911 of 

912 uit 1968. Andere kleuren waren altijd een speciale bestelling. 

Porsche Club America - Rocky Mountain Region lid David Mauk’s 

schoonvader bijvoorbeeld was de oorspronkelijke eigenaar van zijn 

Canary Yellow 912 Coupe uit 1969.

De originele lakkleur en het voertuigidentificatienummer voor 

een specifieke auto werden op een chassisplaatje ingeslagen die 

vervolgens werd vastgeklonken op de linker deurscharnierpost 

onder het chassisnummer. Voor 1976 912E’s moet het laknummer 

in het midden van het plaatje staan, in achtereenvolgens een 

driecijferige (kleur)code – een cijfercode voor de carrosseriebouwer 

– en een cijfercode voor de verffabrikant. Eigenaren van klassieke 

Porsches kunnen naast chassisplaat ook een 

Certificaat van Echtheid aanvragen met de originele 

lakcode en nog veel meer informatie.

Voor Porsches 912 uit 1967-1969 en 1976 kunnen 

aanvullende prefix- en suffix-aanduidingen aan de 

lakkleuren zijn verbonden. Een voorvoegselnummer 

97 betekent bijvoorbeeld dat de originele verf 140 

graden Celsius moffellak was, in de oven uitgehard 

met alle warmtegevoelige onderdelen verwijderd. 

Originele lakfabrikanten werden verder aangeduid 

met achtervoegsels:

L=Lechler 

G=Glasurit (zie ook Glasurit Classic Car Colors en 

BASF-Glasurit) 

H=Herbol).

EEN KLEURRIJKE SPEURTOCHT
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GROEI DOOR
DE JAREN HEEN
Mijn eerste benzinestation huurde ik in 1971. Een handbediende pomp, 
een kleine werkplaats en boven de werkplaats wonen. We hadden een 
omzet waar je toen goed van kon leven en ik herinner mij dat wij na 
een paar jaar een brandstofomzet realiseerden van 1 miljoen liter in dat 
betreffende jaar.

H et was niet gemakkelijk tot stand gekomen. Hard werken 

maar vooral veel service verlenen was de leidraad om dit 

te realiseren. Iedere klant werd in de watten gelegd maar één 

specifieke klant kan ik mij nog heel goed voor de geest halen. Het 

benzinestation stond in de Meern waar in de directe nabijheid ook 

de gebroeders van Seumeren (Jan en Frans) net begonnen met 

hun kraanbedrijf. De beide mannen kende ik al omdat ik in de 

omgeving was opgegroeid en zowel Jan als Frans in hun jonge jaren 

regelmatig bij ons thuis op de boerderij te vinden waren.

Toen ik dus het tankstation overnam, werden zij al snel vaste klant. 

Dat we veel voor onze klanten over hadden blijkt wel uit het feit 

dat wanneer ik ’s avonds een telefoontje van Jan kreeg dat hij in de 

nacht naar een klus moest en nog moest tanken, ik de wekker op 

de door hem aangegeven tijd zette. Diep in de nacht 

stond ik dan op, zette de pompen aan en voorzag de 

betreffende kraanwagen van brandstof. Tenslotte 

was een omzet van een paar honderd liter niet te 

versmaden. Nadat Jan vertrokken was gingen de 

lichten en de pompen uit en kroop ik weer heerlijk in 

bed.

In de loop van de jaren groeide het kraanbedrijf 

en werd het later het machtige wereldberoemde 

Mammoet. Ook ik groeide in aantal tankstations en 

daarmee natuurlijk ook de jaarlijkse omzetten. Toen 

ik veel later op al die stations bij elkaar in enig jaar 

100 miljoen liter brandstof verkocht, stemde dat tot 

grote tevredenheid. Of ik er net zo blij mee was als 

bij mijn 1e miljoen liter weet ik niet meer, maar het 

euforische gevoel bij die eerste mijlpaal kan ik mij 

nog heel goed herinneren. Om nooit te vergeten.

Willem de Wildt

lidnummer 82

MILLE MIGLIA 2021

MILLE MIGLIA 
2021
Wat is er nou leuker dan met je ‘nieuwe’ 
meteoriet grijze 997.2 Carrera 2 uit 
2009 een tripje te maken rondom de 
laatste rally dag van de Mille Miglia 
2021? Oh ja, dit evenement meemaken 
met de Klassieke 911&912 Porsche Club 
en haar leden met klassieke Porsches; 
misschien in de toekomst eens?

N a een coronacheck op vrijdagochtend 18 juni jl. op mijn 

gemak richting Verona gereden met een overnachting in 

Zwitserland. Eenmaal aangekomen zaterdagmiddag omringd 

door rijders waaronder Werner Buddingh, Prins Bernhard jr, 

Mark Wegh en mister Pagani met hun stuk voor stuk fantastische 

auto’s. Aansluitend lunchen in Verona en gezamenlijk oprijden 

in de richting van Brescia alwaar de finish en huldiging was. Door 

naar het Gardameer voor een overnachting om op zondag het 

gehele meer rond te rijden en sight te zien. Tweede overnachting 

aan het meer en op maandag weer terug.

Een groot rijdend museum met ca. 450 bijzondere oldtimers en 

deelnemers van over de hele wereld; een fantastisch evenement! 

Laat de plaatjes maar spreken. 

Frans Dusol
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HISTORIC GRAND PIX ZOLDER

V anwege de corona pandemie deze keer een wat tegenvallende 

opkomst uit met name het Verenigd Koninkrijk, maar toch 

leuk om auto’s van de Belcar Historic Cup en Belcar Endurance 

Championship tegen elkaar te zien racen.

Het circuit in Heusden-Zolder hebben we in het verre verleden ook 

met onze club bezocht en met onze Porsches 911 en 912 bereden. 

Destijds samen met Gijs van Wagensveld, onze toenmalige 

voorzitter, verschillende rondjes gereden op het circuit. Een 

onvergetelijke ervaring.

De HGP Zolder is denk ik een leuk evenement om bij voldoende 

belangstelling met de club te bezoeken. Wie pakt de handschoen op?

Frans Dusol

Op 21 augustus jl. heb ik dit evenement bezocht met mijn sepia bruine 
Porsche 911T targa uit 1973. De heen- en terugreis waren alleen om die 
reden al een feest!
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ROTTERDAMS MEGACENTRUM 
PON LUXURY CARS 
OPENT EIND DIT JAAR

H et Porsche Centrum Rotterdam neemt eind dit jaar zijn 

intrek in een vijf verdiepingen tellend complex gevestigd 

aan de snelweg A20 in Rotterdam. Ter hoogte van de Spaanse 

Polder krijgt de dealer de beschikking over een vestiging waar de 

merken Porsche, Bentley en Lamborghini worden verkocht. De 

totale oppervlakte van de locatie is maar liefst 17.500 m2. Dat is 

een aanzienlijke verbetering aangezien de huidige vestiging van de 

dealer aan de Landaulettestraat naast de Van Brienenoord brug zo’n 

2.000 m2 groot is. In het oorspronkelijke plan zou de opening eind 

2019 plaatsvinden.

HUISSTIJL
Porsche wordt de dominante bewoner van de vestiging, die wordt 

ingericht volgens de destination-huisstijl van Porsche. Zo is 

er de ontmoetingsruimte Porsche Platz in het atrium en komt 

het daglicht binnen via de lamellen van de zilvergrijze Porsche 

Curve met rode lichtaccenten. Klanten lopen aan de hand van 

een pitlane naar destinations die zijn samengesteld aan de hand 

van de modellen 911, Taycan, en de Porsche Classic, Approved 

en Exclusive. De eerste verdieping van de locatie is bestemd voor 

nieuwverkoop van Porsche, Bentley en Lamborghini. Bentley en 

Lamborghini hebben elk een eigen showroom en een eigen ruimte 

in de werkplaats. Op de tweede verdieping worden occasions 

verkocht.

Het pand opent daarmee twee jaar later dan gepland.

DRIVE-IN
De werkplaats van de nieuwbouwlocatie is 

toegankelijk via drive-in, waardoor de auto niet 

buiten hoeft te staan in afwachting van onderhoud. 

Daarnaast is er een eigen schadeafdeling waar kleine 

en grotere schades worden verholpen.

Van 1970 tot 2013 was op deze locatie Mercedes-

dealer J. van Dijk en dochters gevestigd. Dat 

bedrijf stopte de activiteiten in 2013 vanwege een 

faillissement.

Bronvermelding: Jeroen Vos – Automotive-online.nl

Foto’s: PON
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D eze keer een terugblik op de zesde uitgave van het “Negen 11 

en 12 Nieuws”, jaargang 2 nummer 2 die verscheen in april 

1995.

In het stukje van de voorzitter meldt Gijs van Wagensveld dat 

de nieuwjaars-bijeenkomst in de “Herberg” in Berlicum goed 

bezocht en erg gezellig was en dat de nieuwe donkerblauwe 

(club)truien met logo in grijstinten goed in de smaak vielen. Het 

programma voor 1995 is bijna rond, de evenementenagenda goed 

gevuld. De voorjaarsbijeenkomst op 23 april zal een informeel 

karakter hebben, om zoveel mogelijk nieuwe leden over te halen 

te komen kennismaken met de club. Het ledenaantal nadert de 

honderd, misschien wordt dat aantal gehaald nog voor de tweede 

verjaardag van de club op 22 april 1995. Uit de onder de leden 

gehouden telefonische enquête bleek dat met over het algemeen 

tevreden is over de clubactiviteiten, een aantal gedane suggesties 

zullen worden uitgewerkt. Tijdens de jaarvergadering is de 

uitbreiding van de evenementencommissie gepresenteerd, die 

bestaat inmiddels uit: L.C. Rietveld (regio Zuid-West), J. Hinrichs 

(regio Oost) en A. Vos (regio Zuid). Voor het Noordelijk deel van 

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE 
VOOR 2020 GEPLANDE EXTERNE- EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN 
BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG. DIT 
WAS AANLEIDING 
VOOR ‘T IDEE OM IN 
DE CLUBMAGAZINES IN 
EEN APARTE RUBRIEK 
TERUG TE KIJKEN 
OP DE HISTORIE VAN 
ONZE CLUB, AAN 
DE HAND VAN DE 
OUDE CLUBBLADEN 
WAAROVER DE 
REDACTIE UITERAARD 
BESCHIKT. 

2e jaargang
Nr 2

het land is men nog op zoek naar kandidaten. (NB. 

Opgemerkt dat clublid A. (Albert) Vos tot vorig jaar 

(2020) actief was als technisch adviseur van de club). 

Gijs sluit af met de mededeling dat er nog clubtruien 

in de maten 48 en 50 verkrijgbaar zijn (grotere 

maten moeten worden besteld). De prijs per trui 

bedraagt Hfl. 87,50.

Redacteur Gert-Paul van ’t Hoff meldt in zijn stukje 

van de redactie dat veel clubleden de weg naar 

de redactie weten te vinden, vooral merkbaar in 

de rubrieken AANGEBODEN EN GEVRAAGD en 

CLUBLID AAN HET WOORD. Aan de inzenders 

van kopij wordt gevraagd enig geduld te hebben, 

aangezien niet alles in één uitgave kan worden 

geplaatst. Wat een luxe… Door drukke bezigheden 

van de redactie, loopt de weg naar de redactie via 

een omleiding langs ’t adres van het secretariaat. 

Het eerstvolgend nummer zal iets later dan gepland 

namelijk half augustus bij de leden op de mat 
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vallen. Tot slot geen woord over de in het vorige clubblad (jaargang 

1995 nummer 1) geplaatste advertentie voor een redactioneel 

medewerker. Kennelijk liep het niet bepaald storm…

In de evenementenagenda staan voor de eerste helft van 1995 

op de rol:

-  Een koffiebijeenkomst met aansluitende rit en pannenkoeken 

op het eindpunt op 23 april, mede ter viering van het 2-jarig 

bestaan van de club de dag ervoor op 22 april 1995.

-  Een lang voorjaarsweekend op 19, 20 en 21 mei in Limburg met 

als centraal uitval punt ’n bijgebouw van een grote boerderij in 

’t plaatsje Epen. Bij de boerderij voor de liefhebbers een kleine 

maar ruime camping en in de buurt diverse betaalbare hotels. 

Het programma stelt een oriëntatierit, borrel met barbecue, een 

brunch en een rondleiding door een kolenmijn nabij Valkenburg 

in het vooruitzicht. Uiterste inschrijfdatum is 26 april 1995.

-  Rolling Oldies ’95 groots opgezet evenement voor klassieke 

auto’s en motoren waaraan in clubverband wordt deelgenomen. 

- Rit met de “Autoclub Carwei” op Goeree-Overflakkee op 18 juni. 

- Bezoek aan de historische races op Zolder op 5 en 6 augustus.

- De Twente meeting op 23 en 24 september. 

Verder een keur aan voor 1995 geplande binnen- en buitenlandse 

evenementen en het programma van de Rensport-divisie van 

Nederland, waaraan niet in clubverband zal worden deelgenomen. 

In clublid aan het woord vertelt Henk Weijs uit Swolgen over 

zijn zoektocht naar zijn droomauto die eindelijk bereikbaar werd, 

een zandbeige Porsche 912. Via vele omzwervingen en speur- en 

spitwerk waarbij in eerste instantie in de Engelse – Lotus Europa, 

MG Midget, MG-B, MG-C, Sunbeam Alpine, Triumph GT-6 – en 

Franse – Renault Alpine – hoek werd gezocht, werd Henk door zijn 

goede vriend Harrie die een 911 bezit op het spoor van een Porsche 

gezet. Henk mocht ooit één keer in die 911 rijden, een herinnering 

die zoals hij het zelf omschrijft “diepe groeven in je geheugen 

trekt”. Eenmaal wakker geschud zet Henk alle nadelen van met 

name Engelse auto’s op een rijtje en staat de schijnwerper vanaf 

dat moment nog maar in één richting. Met veel gezond verstand, 

eindeloos geduld lukt het Henk uiteindelijk voor 

zijn beperkte budget een Porsche 912 op de kop 

te tikken. Net niet te mooi, niet perfect, geen 

concoursstaat maar wel 100% echt!. Zes jaar 

bereden, twintig jaar diepvries en er recent pas uit, 

zo lijkt het. Na onderzoek door deskundigen naar de 

kwaliteit en eventuele verborgen gebreken, wordt de 

koop gesloten. Zo komt er na ruim tweeëneenhalf 

jaar oriënteren en zoeken eindelijk rust in de tent en 

blijken dromen toch niet altijd bedrog te zijn.

Redacteur Gert-Paul van ’t Hoff doet beknopt 

verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst in Herberg 

“De Prins” in Berlicum. Deze uitspanning is anno 

2021 nog steeds in bedrijf maar dan onder de naam 

“Eetcafé De Prins”. Het oorspronkelijk hiervoor 

bedachte automuseum in Deventer bleek bij nader 

inzien gesloten. Naar mate er meer  clubleden 

van heinde en verre toestroomden, veranderde de 

aanvankelijk “Brabants gemoedelijke” bijeenkomst 

in een uiterst gezellig nationaal gebeuren met 

gekeuvel in allerlei dialecten en accenten. Bekende 

en nieuwe gezichten raakten in de informele sfeer 

makkelijk met elkaar in gesprek. Het clubbestuur 

onderscheidde zich tijdens de bijeenkomst van de 

leden door hun nagelnieuwe clubtruien, die vanaf 

dat moment ook door de leden konden worden 

aangeschaft. Voorzitter Gijs van Wagensveld wist 

tussen de bedrijven door een gelegenheid te vinden 

de menigte toe te spreken en een Champagne toast 

uit te brengen.

In een overgenomen persbericht van de 

FEHAC wordt een 

uiteenzetting gegeven 

van Invoeringswet op de 

Motorrijtuigenbelasting, die 

op 1 maart door de Tweede 

kamer is aangenomen. 

De FEHAC heeft zich in 

de  voorafgaande maanden 

ingespannen om er een zo 
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zijn de in het inmiddels meer dan 40 jaar geleden 

uitgegeven artikel genoemde prijzen. Een complete 

motorrevisie van een luchtgekoelde 911 motor 

bijvoorbeeld deed in die jaren een knappe 10.000 

gulden. Kom daar nu maar ‘ns om. Het is jammer 

dat de afdrukkwaliteit van het artikel onder de 

maat is, waardoor één-op-één overnemen in dit 

clubmagazine niet mogelijk is. 

In de vaste rubriek Boeken en modellen zet de 

redactie een hele serie exclusieve Porsche 356 en 

klassieke 911/912 modelauto’s in de schaal 1:43 op 

een rijtje. Echte collectorsitems in kleine oplagen 

met winkelprijzen variërend van – toen al – Hfl. 25,- 

tot wel Hfl. 400,- (!). Iets voor de echte liefhebbers 

die op zoek zijn naar zeer exclusieve modellen.

Verzekeringsexpert J.H.R. Pronker beantwoord 

in zijn vaste rubriek een aantal praktische vragen 

omtrent de rechten bij problemen onderweg. 

Dat ziet toe op de maximale vergoeding van 

noodzakelijke kosten van hulp langs de weg. 

Kosten van onderdelen en reparatie komen niet 

voor vergoeding in aanmerking. De verzendkosten 

voor het laten toezenden van onderdelen worden 

vergoed, de kosten voor de onderdelen zelf niet. 

Bij een aanrijding worden de afsleepkosten naar 

de dichtstbijzijnde garage vergoed, zo ook de 

kosten voor ’t vervoer naderhand naar een door de 

verzekerd geselecteerd adres in Nederland als het 

voertuig niet binnen 4 dagen te repareren is. Ook de 

terugreiskosten van de inzittenden worden vergoed. 

Bij een total-loss is er geen recht op repatriëring van 

het voertuig. Dat u het maar weet!

gunstig mogelijke regeling voor klassieke voertuigen uit te slepen, 

vooral op het vlak van schorsing en zelf slopen van voertuigen van 

15 jaar en ouder. De aangedragen verbeteringen zijn naar verluidt 

op het allerlaatste moment aanvaard. Mededelingen hierover 

volgen op korte termijn. 

Het verslag van de ledenvergadering op 25 maart in het 

zaaltje van videoclub “Shot 71” bij Herberg “De Prins” in Berlicum 

leert ons dat naast het bestuur een twintigtal leden en één gave 

911 aanwezig waren. In een vlot tempo wordt de agenda afgewerkt. 

Er is geen commentaar op de verslagen van de vergaderingen van 

vorig jaar en ook het doornemen van de in dat jaar georganiseerde 

evenementen deed geen stof opwaaien. De kascommissie 

bestaande uit de heren M. Couwenberg en M. Michels bevindt 

de financiële administratie in orde. De nieuwe kascommissie 

bestaat uit de leden M. Couwenberg, D. Schiferli met als reserve 

Th. Van Hilten. In de vergadering wordt het voorstel aangenomen 

om niet betalende leden na de eerste herinnering te royeren 

met vermelding hiervan in get clubblad. Toe maar. De heer 

H. Lichtendahl heeft zijn functie als evenementencoördinator 

neergelegd. Het bestuur heeft vervolgens besloten tot een 

regionale invulling, waarover in het stukje Van de voorzitter al 

iets is geschreven. In de pauze wordt een filmpje afgespeeld van 

de in 1994 op het circuit van Zolder opgenomen beelden. Na de 

pauze kwam de evenementenkalender voor 1995 aan bod. Het 

lidmaatschapskaartje voor 1995 wordt tegelijk met het 2e clubblad 

verzonden. In de rondvraag wordt tot slot melding gemaakt van 

het feit dat de club ontbreekt in het autojaarboek van Autovisie.

In een eerder in 1990 gepubliceerd artikel uit het maandblad 

Automobiel met als titel “Tussen droom en nachtmerrie” 

worden tips gegeven ter voorkoming van een miskoop en wordt 

een rij-impressie gegeven van een in goede staat verkerende 

Porsche 912 en een iets minder goede Porsche 911. Het is een 

ook nu (2021) nog zeer lezenswaardig artikel met vele praktische 

tips over aankoop, reparatie en restauratie. Bijna aandoenlijk 
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Onder het kopje techniek de melding vanuit Porsche Classic 

dat vanaf heden uitlaatkleppen en klepzittingen te koop zijn, 

in een uitvoering die de motor van een klassieke Porsche 911 

geschikt maakt voor loodvrije benzine. 

Deze onderdelen zijn voor nagenoeg 

elk motortype te bestellen, ook voor 

de racemotoren van Porsche. Prijzen 

worden evenwel niet genoemd. Evenwel 

is het mogelijk om bij Porsche Leusden 

de nieuwe prijslijst van Classic Parts op te vragen. Let wel: dit 

stamt nog uit de periode van voor het internet en e-mail! Er 

wordt tot slot melding gemaakt van het feit dat de prijzen voor 

onderdelen vanaf 14 februari 1995 met gemiddeld 21% zijn 

verlaagd! Ik heb het drie keer nagelezen, maar het staat er echt. 

Porsche heeft in die periode de prijzen met gemiddeld 21% 

verlaagd… Dat waren nog ‘ns tijden!

Wim Seijdel zond een verslag 

in van de in 1994 door hem in 

zijn 1973’er Porsche 911T Targa 

verreden S.L.S. Rally. Deze rally 

voert van Scheveningen naar 

Luxemburg en vice versa. Voor 

zowel bestuurder als navigator 

was dit de allereerste rally en in 

combinatie met startnummer 

113 kon er eigenlijk niets mis 

gaan. Eenmaal aangekomen 

op het startpunt bij hotel 

Atlanta in Scheveningen werd 

evenwel alras duidelijk dat de andere deelnemers qua uitrusting 

en voorbereiding op een ander niveau acteerden, gelet op de 

aanwezige hoeveelheid hulpapparatuur, tripmasters, kompassen, 

extra verlichting binnen en buiten en integraalhelmen met 

intercom. Equipe 113 

was uitgerust met een 

kaartleeslampje en een 

kleurrijke stopwatch, 

thats all. Enfin, avonturen 

maar. De technische 

keuring vond plaats op 

het Scheveningse strand, 

aansluitend werden de 

auto’s opgeborgen op 

het Parc Fermé op de 

Scheveningse Boulevard. 

De 130 deelnemende auto’s 

variërend van Mini tot 

Maserati en Railton Tourer 

uit 1936 tot een Volvo 

Amazone vormden een schitterend schouwspel. 

Tijdens de rijdersbriefing werd nog ‘ns benadrukt 

dat de rally geen snelheidsrace was maar een 

regelmatigheidswedstrijd. Onderweg werd door de 

organisatie op snelheid gecontroleerd. Wie met 

meer dan 30 km/uur te hard werd gesnapt, kon 

naar huis! ’s Avonds volgde een gezellig en heerlijk 

diner vergezeld van de nodige wijnen. Op zaterdag 

26 augustus was het vertrek, om precies 10:31 uur 

werd het duo afgevlagd. Onderweg bleek alras dat 

het rijden met een vooraf bepaalde gemiddelde 

snelheid helemaal niet meevalt en dat de tijd vliegt. 

Pas om 15:30 uur werd ergens in België de lunch 

genuttigd, maar dat moest binnen 24 minuten om 

niet tegen (nog meer) straftijd aan te lopen. Het 

werd een lange dag met vele klassementsproeven 

en controlepunten. Tot overmaat van ramp 

sloeg rond 23:00 uur ’s avond op een afgelegen 

plek ergens in de Ardennen het noodlot toe: de 

koppeling begaf het. In de tweede versnelling kon 

nog wat worden verder gehobbeld en in een klein 

dorpje onder de rook van Stad Luxemburg viel 

hun oog op een geopende garagedeur naast een 

woonhuis, waarin geparkeerd een Porsche 924. De 

motorkap was geopend en er was iemand aan het 

sleutelen! De eigenaar was graag bereid te helpen 

en de 911 kon naar binnen, op de plek van de 924 

boven de put. Het euvel met de koppeling bleek 

simpel te verhelpen en uiteindelijk werd om 00:26 

uur hotel Alfa in Luxemburg bereikt. Weliswaar 

iets te laat maar helemaal niet gek. Tijdens de 

welverdiende buffetmaaltijd kreeg men te horen 

dat de geplande vertrektijd 01:12 uur was, oftewel 

binnen 40 minuten! De terugreis was net zo zwaar 

als de heenreis, maar nu sloeg natuurlijk ook de 

vermoeidheid toe. Diverse keren werd verkeerd 

gereden en opnieuw gaf de koppeling er de brui 

aan, om 05:00 uur bij dagenraad om precies te 

zijn. Besloten werd de rally af te breken en in 

plaats van de laatste klassementsproef direct door 

te rijden naar het Automuseum Raamsdonksveer 

waar ’t ontbijt zou worden geserveerd. Hoewel 

gediskwalificeerd reed het duo over de snelweg 

vervolgens naar Scheveningen waar op de boulevard 

onder grote belangstelling werd gefinished. ’s 

Avonds na de prijsuitreiking huiswaarts waarna de 

auto om 22:00 uur op de oprit werd geparkeerd. 

Afgezien van enkele korte pauzes had de motor 

bijna 35 uur achtereen gedraaid. Terugkijkend een 

geweldige belevenis en Wim en navigator waren 
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zeker van plan in te schrijven op de S.L.S. Rally 

1995. Wellicht lezen we daar in een later clubblad 

meer over.

De aanwas in de rubriek nieuwe leden voorziet 

in deze uitgave in niet minder dan 23 personen, 

waaronder onze vaste columnist Hakse Straatsma 

die anno 2021 zeer regelmatig stukken schrijft voor 

het clubmagazine. 

In de rubriek aangeboden & gevraagd biedt Arjan 

Dekker een 1967’er Porsche 912 met brandschade 

aan en voorts een serie (brandvrije) onderdelen. Guy 

Wagemans uit België heeft zijn rijklare rode Porsche 

912 met gereviseerde motor en proper interieur nog 

steeds te koop staan. Dat geldt ook voor het door 

hem ter verkoop aangeboden “interieur 911/912” 

(10.000,- Bfr.) en een “motor en versnellingsbak 

voor een 912, Scoop en contacthoekmeter” 

(10.000,- Bfr.). Voor Hfl. 35.000,- wordt ter verkoop 

aangeboden een gerestaureerde en gereviseerde 

zilvergrijze Porsche 911 Targa uit 1977, originele 

PON auto van de 3e eigenaar. Voorts voor Hfl. 

46.000,- een witte Porsche 911 S Coupé uit 1972 

(model 1973) met originele gereviseerde motor, 

Recaro leer en nieuwe banden. Er valt wat te kiezen 

want er is ook nog een in A-staat (?) verkerende 

gerestaureerde 1968’er Porsche 911 met een 2.0 

S-motor, een S-pakket en Fuchs velgen te koop voor Hfl. 38.000,-

Wim van Hees en Han van Wirdum bieden diverse gebruikte 

en nieuwe onderdelen ter verkoop (of ruil) aan. Tot slot is 

clubvoorzitter Gijs van Wagensveld zo te lezen niet langer op zoek 

naar 4 stuks chroom wielen 4,5Jx15. 

Ten slotte stel ik vast dat men niet is toegekomen aan het 

uitvoerig ingaan op het gebruik van hydraulische kettingspanners 

zoals voor aangekondigd in het vorige clubblad (1995-01). 

Wellicht komt dat in een opvolgende uitgave aan bod.

Samenstelling artikel:

Marc Bezem, redacteur – webmaster

PERRY MEERTENS   PERRY.MEERTENS@OUTLOOK.COM

RON KNOBEL   YVDVEER63@GMAIL.COM

IVO EVERTS    EVERTS@ATESCONTROL.NL

ARNOUT VAN DEN BERK  ARNOUTVANDENBERK@GMAIL.COM
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Nieuwe leden



BOEKBESPREKING
De Porsche 959 was de “Über-Porsche” bij uitstek. Zijn 
ontwikkelingsgeschiedenis is de droom van elke ingenieur. 
Het doel van Porsche was niet om een winstgevende sportwagen 
te bouwen, maar om de beste auto ter wereld te creëren.
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Deze gelimiteerde en genummerde trilogie voor de Porsche 959 
is als de auto zelf: gepassioneerd, gefocust, spectaculair. Niet 
één, maar drie boeken in een juwelenkistje zorgen voor een 
nieuwe leeservaring: het “Picture Book” met weelderige foto’s 
uit alle fasen van de ontwikkeling van de Porsche 959, het “Story 
Book” met de aangrijpende geschiedenis van deze auto, en tot 
slot het “Fact Book” met alle relevante gegevens, feiten en cijfers 
over het 959e 
1.  Prentenboek (210 pagina’s) De unieke beeldtaal van het 

“Prentenboek” komt van de Münchense fotograaf en 
ontwerper Stefan Bogner. Bekend om zijn spectaculaire 
straatportretten uit de CURVES tijdschriftreeks uitgegeven door 
Delius Klasing Verlag, vindt Bogner ook een drive met zijn foto’s 
van de Porsche 959 die zijn foto’s iets onnavolgbaars geeft. 

2.  Verhalenboek (64 pagina’s) Het “Verhalenboek” is geschreven 
door Jürgen Lewandowski. 

3.  Fact Book (144 pagina’s) In het “Fact Book” verzamelt de 
Porsche-expert alle relevante gegevens, cijfers en schetsen van 
de technische geniale zet voor de Porsche 959. 

Spannend geschreven en tegelijkertijd compact en duidelijk 
gepresenteerd. Bovendien delen auteur Jürgen Lewandowski 
en dit boek een heel bijzonder verhaal: In 1985 vertelde prof. 
Helmuth Bott, de technisch directeur van Dr. Ing.h.c. F. Porsche 
AG, het contract om de ontwikkeling van de 959 te begeleiden. 
In die tijd kon hij meekijken over de schouders van de ingenieurs 
en testrijders aan het werk en zo feiten verzamelen die hij nu uit 
de eerste hand kan doorgeven in dit boek. Met alle gegevens en 
feiten, met testrapporten en de historische classificatie van de 
959 en zijn betekenis voor het Porsche-bedrijf, is “Porsche 959” 
het perfecte naslagwerk voor dit model.

Het boek is onder andere via Donner te bestellen.
https://www.donner.nl/porsche-959/jurgen-
lewandowski/9783667106957

Marc Bezem
redacteur - webmaster

SPECIFICATIES:
• Uitgever: Delius Klasing Vlg GmbH
• Verschenen: oktober 2016
• Genre: Auto- en motorsport
• Afmetingen: 312 x 299 x 50 mm
• Gewicht: 2501 gram
• EAN: 9783667106957
• Bindwijze: Hardback / gebonden
• Taal: Duits
• Prijs: € 128,-
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NIEUW LOGO EN NIEUWE HUISSTIJL 
Binnen de FEHAC is de afgelopen maanden hard gewerkt om met 

een frisse en eigentijdse uitstraling van logo en huisstijl te komen. 

VORIG LOGO AL SINDS 1990 
De FEHAC is opgericht in 1976, dit jaar alweer 45 jaar terug. Sinds 

1990 hanteren we een logo met de heraldisch zeer verantwoorde 

Nederlandse Leeuw, maar met een hoop krullen. Voorzien van het 

omschrift Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 

in een blauw vlak met in wit de letters FEHAC erboven. Soms 

werd ook alleen het rondje gebruikt, de laatste tijd met een oranje 

buitenlijntje. Het werd na meer dan 30 jaar tijd voor een meer 

eigentijds en actueel logo en dat presenteert de FEHAC nu in haar 

blad FEHACtiviteiten in juli 2021 voor het eerst. 

NIEUWE UITSTRALING MAAR WEL HERKENBAAR 
Bij een nieuw logo moeten er altijd keuzes gemaakt worden. Moet 

er iets geheel nieuws komen of borduur je voort op het bestaande 

logo en de daarbij behorende uitstraling. Voor welke kleuren 

en welk lettertype wordt gekozen voor alle uitingen. Hoe wil je 

daarmee overkomen: deskundig, frivool, uitdagend, opvallend, 

noem het maar. Uiteindelijk werd het uitgangspunt: handhaaf een 

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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rond logo. Handhaaf ook een leeuw met rondschrift maar geef dat 

duidelijk, leuker en eigentijds weer. Kies voor een stoer, kloek en 

degelijk lettertype dat goed past bij waar onze federatie voor staat. 

BAS BUSKING OP HERHALING 
Het ontwerp van de nieuwe huisstijl werd in handen gegeven van 

Bas Busking bno uit Odoorn. Bas kent het oldtimerwereldje en is 

ook zelf oldtimerbezitter. Hij heeft een Lancia Beta Coupé. En is 

lang lid van de Lancia Club Nederland. Bas Busking was in 1990 

ook al verantwoordelijk voor ons logo en onze huisstijl. Dus hij 

stond voor de schone taak zijn eigen ontwerp aan te passen aan 

de eisen van 2021. En daar is hij heel goed in geslaagd. Toelichting 

van Bas: ‘...ik heb eerst wat vingeroefeningen gedaan, zoektocht 

naar een totaal andere uitstraling. Industrieel en zakelijk gericht, 

in zekere zin sober? Om eens te spiegelen, voor te leggen aan 

het bestuur. Slechts de staart van de leeuw toegevoegd als 

ornament aan het woordbeeld, met een zekere herinnering aan 

de oude leeuw. Klankbord bij de FEHAC waren redacteur Herman 

Steendam en secretaris Jannes Buiter. Je werkt niet solistisch, 

maar voor een doel. Slechts met overleg en gedachtenuitwisseling 

kan iets goeds ontwikkeld worden, de opdrachtgever moet het 

kunnen omarmen. Al gauw bleek dat voor herkenbaarheid, het 

ontwerp dichter op het bestaande logo getekend moest worden, 

zo groeide het ontwerp op het stramien... De leeuw staat voor 

daadkracht en voor Nederland. Die leeuw kijkt nu naar rechts in 

plaats van naar links. Naar rechts kijken staat voor waakzaam 

en beschermend in de omgeving. De FEHAC is niet de enige met 

een leeuw in het beeldmerk: denk aan Peugeot, de KNVB en 

MGM-films etc. Voor de FEHAC heb ik gekozen voor een nieuw 

ontworpen gestileerde leeuw. Nog een hele kunst zo’n beest te 

maken. Een zoekronde leverde een stortvloed aan beeldmerken 

op. De kunst is om uit de buurt van die vormen te blijven. De 

kleurstelling is krachtiger opgezet met een helder oranje: onze 

nationale kleur bij een contrast op donker blauw. Daarbij past ook 

een kloek en krachtig lettertype. De afkorting ‘FEHAC’ is nu in 

het logo verwerkt, in plaats van los onder het logo. In overleg en 

naar wens, het ‘sinds 1976’ eraan toegevoegd. En zo is een mooi 

beeldmerk ontstaan. Kloek, kordaat en vooral FEHAC eigen...’ 

HUISSTIJL OVERAL DOORVOEREN 
Dit jaar wordt de huisstijl geleidelijk in al onze uitingen 

doorgevoerd. In onze digitale nieuwsbrieven en clubinfo. Verder 

natuurlijk in al onze uitingen op papier: FEHACtiviteiten, 

briefpapier, visitekaartjes etc. Maar ook de voorruitstickers, 

vlaggen en pins. Het FEHAC logo met daaronder Goedgekeurd 

Taxatierapport dat al bijna 100 oldtimertaxateurs gebruiken in 

al hun rapporten en advertenties gaat ook aangepast worden. 

Kortom: oldtimerliefhebbers zullen de nieuwe FEHAC overal gaan 

tegenkomen.

WAT GEBEURT EN RONDOM 
OLDTIMERS IN DE KOMENDE 
10 JAAR?
Nu er een nieuw kabinet op stapel staat, met 

ongetwijfeld plannen over erfgoed, mobiliteit en het 

gebruik van fossiele brandstoffen is het goed om eens 

na te gaan wat er kan gaan gebeuren rond oldtimers 

pakweg de komende 10 jaar. 

IN 2030 WIL AMSTERDAM FOSSIELVRIJ 
ZIJN 
Het belangrijkste waar aan geknaagd wordt is of 

ons mobiel erfgoed nog rijdend op straat te zien 

zal blijven. Fossiel aangedreven auto’s - de diesels 

voorop - staan steeds meer in een kwade reuk. 

Het maatschappelijk sentiment gaat richting: daar 

moeten we als BV Nederland op termijn toch echt 

vanaf. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld koppelt 

dat ‘op termijn’ ook al aan een jaartal. Na 2030 

alleen nog emissieloze voertuigen in de hoofdstad. In 

Amsterdam een optocht met legervoertuigen bij 85 

jaar bevrijding: vergeet het maar. Als Amsterdammer 

een oldtimer bezitten: kan niet meer, verkopen aan 

iemand in Drenthe. 

LANDELIJKE MILIEUZONES 
Het kunnen blijven rijden in mobiel erfgoed wordt 

ook bedreigd door het sluiten van bepaalde gebieden 

voor oudere voertuigen. De milieuzones dus. Tot 

voor kort konden gemeenten zelf uitmaken welke 

voertuigen ze wilden weren. Zo wilde Rotterdam - 

naast de oude diesels die elke gemeente wel kwijt 

wil - ook oude benzineauto’s weren. Amsterdam 

kwam met een specifiek verbod voor oude bussen 

en touringcars. En als Den Haag alleen oude groene 

en gele auto’s had willen toelaten had dat ook 
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gekund. Aan die lappendeken aan regeltjes met bijbehorende veel 

te ingewikkelde verbodsborden is met de landelijke uniformering 

van de milieuzones een einde gemaakt. Gelukkig maar. Nu 

verbieden de milieuzones alleen diesels en zijn de 40+ diesels 

vrijgesteld. Met een Peugeot 504 GRD Break uit 1979 mag je wel 

alle milieuzones in. Maar pas op: gemeenten kunnen nog wel de 

milieuzone van hun binnenstad uitbreiden naar alle buitenwijken 

en ook de toegang voor diesels nog strenger maken. Uiteindelijk 

alle oldtimers verbannen naar een museum willen we niet. 

TEGEN EEN REDELIJK BELASTINGTARIEF 
De andere bedreiging is dat het oldtimerbezit en oldtimergebruik 

fiscaal (te) zwaar belast wordt. Oldtimers rijden niet dagelijks, je 

ziet ze bijna nooit in de file, een 40+ auto rijdt gemiddeld maar 

1.700 km per jaar. Het is volkomen terecht dat de overheid ook 

rekening houdt met het geringe aantal kilometers dat in oldtimers 

gereden wordt. En het is ook terecht dat er belastingvrijstelling 

is vanaf 40 jaar oud en dat de APK niet meer hoeft vanaf 50 

jaar oud. Maar dit alles is niet voor de eeuwigheid en zoiets als 

een vrijstellingsverplichting bestaat niet. Dus het is zaak om 

ervoor te zorgen dat ook de belastingheffing in lijn blijft met de 

culturele waarde die we toekennen aan mobiel erfgoed. Het bezit 

van erfgoed moet je niet belasten. Dat zou je eigenlijk moeten 

subsidiëren.

REACTIE OP “DE OLDTIMER SNAKT 
NAAR NIEUWE HARTEN EN HANDEN
https://www.trouw.nl/es-be96a299

Bunnik 24 augustus 2021

De Federatie van Historische Automobiel- en Motor Clubs, 

FEHAC, onderschrijft de zorgen die FIVA voorzitter Tiddo Bresters 

uit in het artikel ‘De oldtimer snakt naar nieuwe harten en 

handen’ in Trouw van 21 augustus jl. Het gebrek aan vakmensen 

is groot en dat is niet alleen een probleem voor de restauratie van 

klassieke automobielen, maar ook voor het onderhoud ervan. 

Voor de FEHAC en haar leden, zo’n 250 aangesloten clubs, reden 

om zwaar in te zetten op goed onderhoud voor klassieke auto’s 

door middel van een inspectie op vrijwillige basis en in de vorm 

van een onderhouds- en reparatieadvies. In het Trouw artikel 

wordt terecht gesteld dat veel garages niet meer ingesteld zijn op 

klassieke auto’s en dat kennis dreigt verloren te gaan. De FEHAC 

heeft (samen met de Bovag en de KNAC) daarom het initiatief 

genomen om kennis en kunde over het onderhoud, en de reparatie 

/ restauratie van klassieke auto’s te bevorderen. Dit zal onder 

andere gebeuren door het maken van YouTube instructie filmpjes 

met behulp van specialisten, columns over kennisbehoud en 

het gezamenlijk verzamelen van documentatie. Ook het NCAD 

(Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) kan 

hierbij betrokken worden. Tevens inventariseert 

de FEHAC welke opleidingen er zijn (bijvoorbeeld 

‘plaatwerk’) en welke opleiders cursussen aan 

zouden kunnen bieden. Daarnaast organiseert de 

FEHAC regelmatig lezingen onder de naam FEHAC 

Academy.

Gelukkig hebben de technische commissies van 

de aangesloten clubs van klassieke automobiel 

bezitters ook heel veel kennis die kan worden benut. 

De clubs bestaan uit liefhebbers die het beste willen 

voor hun mobiele erfgoed. De FEHAC wil dat al 

deze kennis en informatie op een centrale plaats 

beschikbaar komt. Met dit initiatief wil de FEHAC 

er voor zorgen dat eigenaren van een klassieke 

auto goed geïnformeerd zijn over het onderhoud en 

reparatie van hun auto en dat ze daarmee nog jaren 

veilig de weg op kunnen! 

Bert Pronk, vice-voorzitter FEHAC

FRANS VAN HAREN EN ZIJN 
BELLA ROSSA RIJDEN DE 
MILLE MIGLIA OP SCHONE 
BENZINE

Dat klassieke auto’s en schoon rijden prima 

samengaan, laat de Nederlandse ondernemer Frans 

van Haren dit jaar zien tijdens de Mille Miglia. Zijn 

twee bijzondere klassiekers rijden beide op een 

speciale benzine van het eveneens Nederlandse 

merk Ecomaxx. De brandstof verbrandt schoner en 

biedt ook nog eens voordelen voor de motor en zijn 

prestaties. Het is niet de eerste keer dat Van Haren 

de Mille Miglia meerijdt. Dit keer neemt hij uit zijn 

indrukwekkende klassiekercollectie de Alfa Romeo 

8C Bella Rossa mee om de befaamde 1000 Italiaanse 

mijlen te maken. De reden om de klassieke rally 

volledig op schone brandstof van Ecomaxx te rijden 

is niet alleen vanwege het milieu, maar ook omdat de 

brandstof technische voordelen biedt.
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vrijwilligerswerk in het verleden voor de commissie 

JUZA van de FEHAC. Het FEHAC bestuur en speciaal 

de JUZA-commissie feliciteren Henk Grootjans van 

harte met zijn welverdiende onderscheiding.

FEHAC Ledenvergadering dit voorjaar weer digitaal

Op 12 mei 2021 vond de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van de FEHAC plaats. Dat gebeurde online, 

vanwege de toen nog steeds van kracht zijnde 

corona-maatregelen. Hopelijk kan de volgende ALV 

dit najaar weer samen als vanouds plaatsvinden.

JAARSTUKKEN GOEDGEKEURD 
Er werd kort stilgestaan bij het afgelopen boekjaar. 

De jaarrekening over 2020 staat vermeld in ons 

Jaarverslag 2020 en kon zonder verdere op- of 

aanmerkingen vastgesteld worden. Aan het 

bestuur werd na voorlezing van de verklaring van 

de kascommissie décharge verleend. Ook werd 

ingestemd met de begroting voor 2021. 

VERTREK WILLEKE WALLET 
Bij de mededelingen werd gemeld dat onze spil van 

het secretariaat Willeke Wallet heeft besloten haar 

functie bij de FEHAC te beëindigen. Zij wil zich na 

18 jaar FEHAC meer op haar eigen onderneming 

richten en ook elders een nieuwe uitdaging 

aangaan. Omdat ze in het buitenland verbleef kon 

niet staande de vergadering afscheid van haar 

genomen worden. Daarom bedankte Willeke in 

een videoboodschap iedereen voor de jarenlange 

plezierige samenwerking. Namens de FEHAC sprak 

voorzitter Stefan Hulman zijn dank uit voor haar 

De speciale benzine voorkomt namelijk startproblemen na 

lange tijd stilstaan en bespaart zelfs dure revisies aan het 

brandstofsysteem. Metropole Classic Cars in Druten gaat haar 

gehele collectie komend jaar overzetten naar Ecomaxx Fuels. 

Menig klassieker liefhebber weet het inmiddels; er zijn nog 

nooit zoveel brandstof gerelateerde problemen geweest sinds 

de toevoeging van ethanol aan de gewone pompbenzine. Het 

merk Ecomaxx speelt hierop in met haar speciale brandstoffen 

die vrij zijn van ethanol en ook nog eens minder vervuilend zijn. 

In Nederland timmert het merk hard aan de weg en met succes. 

Want steeds meer klassiekers, niet alleen auto’s, maar ook 

motoren en brommers worden getankt met de speciale brandstof 

vanwege de vele voordelen voor de gebruiker. Ook voor boten 

en crossmotoren heeft Ecomaxx speciale brandstoffen in het 

assortiment. 

Meer informatie: www.ecomaxx.nl / www.metropoledruten.nl.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
VOOR MOBIEL ERFGOED 
VOORVECHTERS
Bunnik 28 april 2021

Wim Oude Weernink geldt als de nestor van de autojournalistiek. 

Hij is steeds en bij voortduring een warm pleitbezorger voor al 

het mobiel erfgoed op de weg. Wim heeft vele functies vervuld 

binnen de wereld van het mobiel erfgoed en is een geweldige 

belangenbehartiger voor Lancia en alle andere mooie merken 

klassieke voertuigen. Wim ontving de zeer welverdiende hoge 

onderscheiding van Officier in de orde van Oranje Nassau. De 

FEHAC feliciteert Wim Oude Weernink van harte met zijn mooie 

onderscheiding. 

Henk Grootjans uit Doetinchem kreeg op 26 april jl. een lintje voor 

vele maatschappelijke activiteiten in zijn gemeente. Hij kreeg de 

onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau ook voor zijn 
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inzet en deed de toezegging dat later op gepaste wijze nog stil 

wordt gestaan bij haar afscheid. 

TWEE NIEUWE LEDEN 
Tijdens de ALV werden twee nieuwe leden verwelkomd. De 

Oldtimer Vrienden Club Roosendaal (96 leden) en Morgan Sports 

Car Club Holland (206 leden) konden met instemming van de 

ALV toetreden tot onze Federatie van Historische Automobiel- en 

Motorfietsclubs. 

BESTUUR MUTATIES PER MEI 2021 
In de afgelopen bestuursperiode heeft Paul van Deelen besloten 

zijn bestuursfunctie voor erfgoed en het Nationaal Register Mobiel 

Erfgoed neer te leggen. Herman Sluiter is bereid gevonden deze 

beide erfgoedtaken over te nemen, waardoor geen vervangend 

bestuurslid hoeft te worden gezocht. Het bestuur bestaat nu uit: 

Stefan Hulman, Voorzitter: algemene zaken en PR | Bert Pronk, 

Vice-voorzitter en Public Affairs | Jannes Buiter, Secretaris | Theo 

Andriessen, Penningmeester | Gerrit van Schagen, Duurzaamheid 

| Herman Sluiter, Erfgoed. 

ACTUEEL ROND OLDTIMERS 
De FEHAC steunt de actie ‘Te luid geluid is uit’. Eric Verbeek, 

voorzitter Commissie Tweewielers, gaf ter vergadering een 

toelichting op het convenant waar de FEHAC 

zich aan verbindt. Daarin wordt opgeroepen 

om geluidsoverlast met klassieke voertuigen te 

voorkomen. Hans Dijkhuis, voorzitter Commissie 

Personenauto’s, vertelde over een vrijwillige 

inspectie die FEHAC samen met BOVAG en KNAC 

wil gaan invoeren zodat een eigenaar de technische 

staat van zijn voertuig kan laten beoordelen. Dit 

naar aanleiding de vrijstelling voor de APK voor 50+ 

voertuigen. Herman Sluiter sprak over erfgoed en 

het register NRME. Het tussenrapport Nationaal 

Erfgoed vermeldt geen mobiel erfgoed. FEHAC wil 

dit veranderen. Het NRME gaat het mobiel erfgoed 

in kaart brengen. Er lopen nu zes pilots. Er zijn 

clubs die zich hebben aangeboden om te helpen 

bij het testen van het nieuwe register. De FEHAC 

ligt met de Belastingdienst in de clinch over de 

BTW-plicht voor oldtimerclubs. De Belastingdienst 

vindt dat de activiteiten van clubs voor heffing van 

BTW in aanmerking komen. Penningmeester Theo 

Andriessen meldde dat er momenteel een procedure 

loopt namens Traction Avant Club. Verder zijn er 

bezwaarschriften ingediend bij de inspecties van de 

Belastingdienst in Maastricht, Eindhoven en Breda. 

WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN (WBTR) 
De WBTR legt al bestaande regels en jurisprudentie 

nu in een wet vast. Daarom bevat de WBTR weinig 

nieuws en hierdoor vallen de gevolgen in eerste 

instantie mee. Alleen in het geval dat de statuten 

van een stichting of vereniging niet aan de wet 

voldoen, moeten die - op termijn - aangepast worden. 

De FEHAC gaat samen met wbtr.nl een webinar 

organiseren.

 

CLUBEVENEMENTEN

Herfstrit
Technische dag

DATUM

weekend 9 en 10 oktober
zaterdag 6 november
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LAND

NL
NL
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NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!



Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van auto mobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende auto verzekeringen te bieden 
voor uw moderne auto, young timer 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 
2 48,- 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.

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



GELDERLAND
CLASSIC CENTER

Porsche Classic Center Gelderland 
Ressenerbroek 2
6666 MR Heteren, The Netherlands 
Telephone +31 (0)26 356 0 901 
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The home base 
for your Porsche 911 and 912.
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