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WeekendJe aan de MoeZel
 Mooie ritten gecombineerd met wijnproeven en de Oldtimer Grandprix op de Nürburgring

EVEN VOORSTELLEN

Joost Van beek

PorscheFest
 911 & 912 en 7000 Porschefans in Autotron Rosmalen

classics at the castle
 Groots Porsche spectakel bij Hedingham Castle in Groot Brittanië 

Verder in dit nummer o.a. 50 jaar Porsche 911 - deel 3 Targa en Sportomatic, 
Paddock Porsche, Technische clubmeetings, Nieuwe leden, FEHAC nieuws.
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Het ultieme clubhuis.

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

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

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 7, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

Porsche Service Centrum Rotterdam Airport Frobenstraat 3, 3045 RD Rotterdam. Telefoon 010 211 0 200.
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www.klassieke-porsche-911-en-912-club.nl

als ik dit schrijf zijn we net terug 
van classics at the castle in  
hedingham in engeland. een 

hartstikke leuk evenement, dat 
duidelijk maakt dat de autogekte 

aan de overkant van het kanaal 
waarschijnlijk nog groter is dan 

hier. in essentie gaat het om 
het bij elkaar brengen van (vaak 

heel bijzondere) Porsches, die 
vervolgens een oprijlaan op en  

af rijden.

Gijs van Lennep wordt er voor 
overgevlogen. Als je dat eenvoudige 
concept goed beschouwt dan verbaast het 
je toch een beetje dat er zoveel mensen 
op af komen. Zou zoiets in Nederland ook 
kunnen? Wat mij betreft is het absoluut de 
moeite waard. De setting en de omgeving 
en bijvoorbeeld dat je op weg naar 
Hedingham Castle plotseling achter een 
van luidruchtige sportuitlaat voorziene 
550 spider rijdt, die daar dus gewoon in 
het wild voorkomen, maken het bijzonder. 
Net zoals het feit dat op weg naar je hotel 
plotseling een stuk of 6 Spitfires boven je 
hoofd luchtgevechten naspelen, omdat er 

in de buurt toevallig een luchtvaartshow 
wordt gegeven. Ook het samen bekijken 
van wat er bij Hedingham Castle aan 
Porsches bijeen is gebracht, het geluid van 
al die auto’s die natuurlijk moeten worden 
gestart en vervolgens warm moeten 
lopen, blijft een groot genoegen. Evenals 
de gezamenlijke weg ernaar toe via de 
kanaaltunnel en de terugweg met de boot 
van Harwich naar Hoek van Holland.

Het jaar zit er zeker nog niet op – we 
hebben in elk geval nog de Nationale 
Club Rally en onze Noord-Hollandrit te 
gaan, evenals nog een aantal technische 
clubmeetings – maar ik durf nu al te zeggen 
dat het succesvol was. Dat komt natuurlijk 
niet in het minst door alle belangstelling die 
“50 jaar Porsche 911” met zich meebracht. 
Wij, althans clublid Joost Linssen, waren 
op de televisie en we verschijnen in de 
clubsectie van het blad Klassiek & Techniek. 
Daarnaast was er speciale belangstelling 
voor de 911 op de Nürburgring, op 
Zandvoort en mochten we de klassieke 
Porsche 911 vertegenwoordigen bij Classic 
Wings & Wheels en het Porsche Fest in 
Rosmalen. Meer over deze evenementen 
elders in dit blad. 

Een mooie evenementenkalender maakt 
dat de verwachtingen voor het volgende 
jaar gespannen zijn. We zullen ervoor 
zorgen dat we dan niet in een zwart gaat 
vallen; de kalender blijft, zoals altijd, 
ambitieus. Daarover in de volgende uitgave 
van het clubblad meer. 

Natuurlijk hoop ik dat de deelnemers 
aan de verschillende activiteiten met me 
eens zijn dat ze de moeite waard waren en 
dat de clubleden die bij de organisatie of 
uitvoering ervan betrokken waren het goed 
gedaan hebben. 

Wat mij betreft: complimenten aan alle 
organisatoren en deelnemers die de 
evenementen zo succesvol maakten. 

Erik-Jan Huiberts 
Voorzitter



p o r s c h e

Schaapontwerpers bouwt aan 
sterke merken

www.schaapontwerpers.nl

De unieke herkenbare vorm, het zinneprik-

kelende geluid van de motor en het unieke 

rijgedrag maakt de 911 een unieke belevenis. 

Een sterk merk roept emoties op. 

SchaapOntwerpers ontwerpt al ruim 10 jaar 

visuele identiteiten. Van logo, tot complete 

huisstijl, van website tot mobiele applicatie, 

alles om een merk sterk te maken.
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In dit jubileumjaar “50 jaar Porsche 
911” doe ik de club en de trouwe 
911T 2.4 nogal te kort, want een flink 
aantal ritten en evenementen moest 
ik noodgedwongen links laten liggen. 
De eerste helft van dit jaar stond 
voornamelijk in het teken van (veel 
te)veel werken en de zomer werd 
voornamelijk ingevuld door een – 
overigens heerlijk ontspannend – verblijf 
met de kinderen in de Zwitserse Alpen 
en ’n aansluitende rugzaktrekking door 
’t hoge noorden van Brits Columbia 
Canada. 

Ik permiteer me hier een korte zijstap. 
Sommigen van u weten dat ik daar sinds 
eind jaren ’90 gedurende ’t zomerseizoen 
werkzaam ben als wildernisgids. Met 
kleine groepjes natuurliefhebbers te voet 
of met de kano/kajak enkele weken de 
uitgestrekte wildernis in. Een gebied zo 
groot als de Benelux, waar in 3 piepkleine 
dorpjes slechts ‘n handjevol mensen 
wonen. Verder alleen maar wildernis; 
uitgestrekte wouden, bergen, rivieren en 
meren, geen infrastructuur, geen mail, 
mobieltjes of motels en nee, zelfs geen 
McDonald’s. In- en uitvliegen doen we met 
kleine watervliegtuigjes (de begeleidende 
foto betreft de terugvlucht na afloop voor 
de duidelijkheid). De laatste jaren staan 
de tochten in het teken van het in kaart 
brengen en documenteren van historische 
paden (“trails”) die we met onze groepjes 

gebruikten. Deze trails zijn veelal geheel 
overgroeid en bijna niet meer te vinden 
maar tezamen met alle artefacten die we 
aantreffen – cabins, sleden, resten van 
oude telegraaflijnen etc. – bestempeld tot 
cultureel erfgoed. We doen dit in opdracht 
the Forestry (Staatsbosbeheer) van Brits 
Columbia. Dit jaar brachten we te voet in ’n 
kleine 3 weken tijd ongeveer 200 kilometer 
aan trails met toebehoren in kaart. Een 
afstand die tijdens een clubrit met de 
911/912jes achteloos in ’n middag wordt 
afgelegd. 

enFin, door dat Vele Werken 
en langdurig buitensPelen 
ZiJn We nauWeliJks aan 
riJden toegekoMen, We 
Zullen ons (Porsche)leVen 
Voor seiZoen 2014 beteren! 

Een ander verschil met de clubritten is 
dat we in al die weken zegge en schrijve 
één medemens hebben gezien/gesproken: 
een jachtgids die in ’t gebied te paard op 
verkenning was. Het kan verkeren, ook 
in 2013… Enfin, door dat vele werken en 
langdurig buitenspelen zijn we nauwelijks 
aan rijden toegekomen, we zullen ons 
(Porsche)leven voor seizoen 2014 beteren! 

Goed, dan ter zake over deze uitgave. 

Clublid Joost van Beek is bereid gevonden 
te acteren in de rubriek  
“Even voorstellen” en Albert Vos leverde 
het 3e deel aan van zijn epos over 50 
jaar Porsche 911. Daarnaast in deze 
uitgave vooral clubritten en evenementen 
die de afgelopen maanden hebben 
plaatsgevonden. Clublid Luut van der Zwaag 
schreef een leuk stukje over zijn deelname 
aan een van de technische clubmeetings 
onder leiding van Peter Broerse en Albert 
Vos. Dennis Gronert doet verslag van de 
mooie Moezelrit, gecombineerd met een 
bezoek aan de Oldtimer Grandprix op de 
Nürburgring. Onze voorzitter schreef daarbij 
nog een stukje over zijn deelname aan de 
Classic Roundtable op dezelfde locatie. 
De foto’s van het Moezel-/Nürburgring 
evenement zijn van de hand van Roelof 
Kleinjan en Bert Klunder overigens. Van de 
hand van laatstgenoemde ontving ik ook 
het enthousiaste verhaal – met foto’s – over 
het Porsche Fest in Rosmalen, alwaar hij 
de eer had Porsche goeroe Magnus Walker 
de hand te schudden! Verder een via onze 
webmaster ingezonden fotoverslag van 
Porsche Paddock, zo ook eentje van de 
dit jaar voor de 30e (!) keer door Theo en 
Corry Siemerink georganiseerde Gmündrit. 
Beiden werden daar in Gmünd – wat de 
feitelijke bakermat van Porsche is – door 
de burgemeester uitgebreid in het zonnetje 
gezet. Verder maakte Roelof Kleinjan een 
werkelijk schitterend fotoverslag van het 
zeer geslaagde Classics at the Castle 
evenement in ’t Engelse Hedingham en 
onze webmaster schreef daar vervolgens 
een leuk verhaal omheen. Dick Groen van 
Autopics (www.autopics.nl) tot slot stuurde 
ons kosteloos een set professionele foto’s 
van het Classic Wheels & Wings evenement 
op Gilze Rijen, onder voorwaarde van 
bronvermelding. Aan dat verzoek geven we 
bij deze graag gehoor. Vakwerk!

Enfin, u merkt dat dit een wel zeer lijvige 
uitgave is geworden. Rest mij u derhalve 
veel leesplezier toe te wensen en ‘n mooi 
Porsche najaar uiteraard.

Marc Bezem
Redacteur

 Van de 

redacteur
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Hoewel hier in dit blad nog voldoende 
over te lezen is wil ik het niet nalaten om 
toch wat ‘eigens’ aan het licht te brengen. 
Het was al weer een tijdje geleden dat 
we met de auto naar Wales zijn geweest, 
dus het links rijden was toch weer een 
nieuwe ervaring. Mede doordat naast me 
minstens zo’n 300 keer ‘links’ is geroepen 
ging het me best goed af….ja..ja… ook op 
de rotonde linksom! En ondanks dat m’n 
(s)tom-(s)tom af en toe uitviel waren we 
toch telkens ruim op tijd aanwezig bij alle 
uitstapjes en de borrel(s) voor (en na) het 
diner. Over drank gesproken…die engelse 
drankjes maken bij sommige leden toch 
wel heel wat los. Zo werden we getuige van 
een uitgebreid, weliswaar pijnlijk, maar 
ook zeer lachwekkend verhaal over een 
sterilisatie! En dan niet te vergeten dat een 
ander clublid, die ook altijd in is voor wat 
‘nieuws’, ervoor zorgde dat er tijdens een 
bruiloft in ons hotel wel zeer bijzondere 
foto’s van dit bruiloftsfeest werden 
gemaakt. Deze zullen vast wel ergens een 
keer opdagen….

Nog even terug naar ‘het links rijden’. Wat 
is dat toch dat er in Europa alleen nog in 
Engeland, Ierland, Malta en Cyprus links 
wordt gereden….alleen maar lastig toch…. 
voor zowel autorijder als autofabrikant! 
Toch even iets hierover opgezocht: Dat 
links ‘rijden’ stamt nog uit de tijd van de 
Romeinen en later in de Middeleeuwen, 
omdat men toen te paard ging en vocht. 
De meeste mensen droegen hun zwaard 
links omdat men rechts was. Men vocht 
dus vooral met de rechterhand, zoals nu 
de meeste mensen met rechts schrijven. 

Om een slag af te kunnen weren of toe te 
kunnen brengen was het dus makkelijker 
om aan de linkerkant te rijden, zodat 
potentiële aanvallers aan de kant van 
het zwaard moesten naderen. De Britten 
waren de eersten die (op Londen Bridge) 
het als verkeersregel invoerden: vanaf 
1756 moest je daar links aanhouden. In 
1835 werd het bij wetgeving vastgelegd. 
Conclusie:….ik heb niet één Britse 
autorijder met een zwaard gezien…dus tijd 
voor een wetswijziging!?

dat links ‘riJden’ staMt 
nog uit de tiJd Van de 
roMeinen en later in de 
MiddeleeuWen, oMdat Men 
toen te Paard ging en Vocht 

Ik ‘verlaat’ Engeland om terug te keren 
naar onze evenementen. Na de uitstekend 
georganiseerde Pinkster-Jubileumrit door 
Gerard Wigmans konden we uitzien naar 
de eerste Technische Clubmeeting van 
Peter Broerse en Albert Vos. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen dat zo’n meeting 
exact is wat we binnen onze club nog als 
technische invulling misten. Dit wordt 
mede onderschreven door de snelheid 
waarmee alle meetings volgeboekt waren. 
Ik raad het iedereen dan ook echt aan om 
bij gelegenheid hieraan deel te nemen. 
Nogmaals een pluim voor het initiatief en de 
uitvoering!! In augustus stonden er zowaar 
drie evenementen op het programma. 

Over het Weekendje OGP bij Bert en 
Helene in de Eifel, het Nationaal Oldtimer 
Festival & Porsche Paddock op Zandvoort 
en de Classic Wings & Wheels diverse 
verslagen verderop in dit blad. Ook over 
Classic at the Castle is zoals gezegd nog 
het nodige te lezen, evenals over het 
Porsche Fest in Rosmalen en een terugblik 
op de Technische clubmeetings. Nog een 
paar evenementen resten ons dit jaar. 
Voor de rit in Noord-Holland (Westfriese-
Omringdijk rit) door Theo en Sonja zal 
inmiddels de inschrijving lopen, zo ook 
voor de laatste technische clubmeeting van 
dit jaar. Rest ons dit jaar nog de technische 
dag waarvoor ik een passend bedrijf heb 
benaderd. Als extern evenement noem ik 
nog de door Pon georganiseerde Nationale 
Club Rally

Ondertussen zijn we binnen de EC alweer 
bezig met de samenstelling van de 
evenementenkalender voor 2014. We zijn 
daarvoor op zoek naar (nieuwe) leden 
die in 2014 de organisatie van de Paasrit 
of Herfstrit op zich willen nemen. En 
natuurlijk staan we wederom open voor 
allerlei inbreng en ideeën die men over 
bestaande of nieuwe (zelf) te organiseren 
evenementen heeft! …..ons POSTVAK-IN is 
daarvoor nooit te vol!

Bernie Westhoff
Evenementencommissie

 Van de

eVeneMentencoMMissie
net terug van een wel zeer geslaagd weekend engeland (classic at the castle) slinger 
ik m’n laptop maar weer eens aan om dit stukje ‘van de evenementencommissie’  
te schrijven. Zo’n weekend ging anke en mij niet in de kouwe kleren zitten…. 
totaal zo’n 700 km rechts en 400 km links sturen, 70 km treinen, 127 mijl varen in 
3 dagen met (in ons geval) gemiddeld 5 uurtjes nachtrust! hessel heeft er echt een 
onvergetelijk weekend van gemaakt, waarin we van alles gezien en beleefd hebben.

kalender
club eVeneMenten

12 - 13 okt technische clubmeeting

27 okt  rit noord-holland 

noV technische dag
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eVen Voorstellen

CLUBLid Joost Van beek

FACTSHEET
Naam    Joost van Beek
Leeftijd   Identiek aan de 911
Stad     Castricum
Beroep     Vermogensbeheerder
Burgerlijke   Getrouwd met Manon
staat      vader van 2 dochters,  

 Michou (20) en Anouk (17)
Auto     Porsche 912 uit 1968, 911T   
     targa uit 1972 (2.7 liter motor)  
     en 997S uit 2005
Kleur     Zilver
Bijzonderheden Ten aanzien van de 911T:  
     S-pakket, 2.7S motor, leren  
     stuur, veerpootbrug, oliekoeler

het Porschevirus had mij al op jonge 
leeftijd in de greep. op de lagere school 

verzamelde ik plaatjes en folders van 
de 911 en het was veruit mijn favorie-
te auto om te tekenen. in 2001 liep ik 
geheel per toeval tegen een prachtig 

gerestaureerde 912 aan tijdens een 
bezoek aan de Volvo dealer toen ik op 

zoek was naar een nieuwe leasebak. de 
912, een coupe uit 1968, stond enigs-
zins weggemoffeld in een hoek van de 
garage. de eigenaar had als hobby het 

(laten) restaureren van oude auto’s, 
maar niet het erin rijden. hij wilde de 

auto wel verkopen maar alleen aan een 
liefhebber. nou, een grotere liefhebber 

kon hij zich bijna niet wensen en de 
deal was snel beklonken. overigens 

was mijn vrouw nog enthousiaster dan 
ik, ze zag dat ik (wij) hier volop van zou 

gaan genieten. 

De koop ging vergezeld met originele importpapieren 
(uit Californie) en een stapel foto’s van de restauratie 
van de carrosserie uitgevoerd door Siemerink (in 
IJmuiden). Je zult begrijpen dat de aankoop van de 
leasebak toen een bijzaak voor mij was geworden. Het 
rijden in zo’n oude auto was wel even een stap terug 
in de tijd, immers geen rem- of stuurbekrachtiging en 
een hakerige versnellingspook. Het genot om erin te 
rijden was echter des te groter, een auto die “leeft” en 
die een fijn gevoel oproept. Tevens bleek de 912 een 
prima gezinsauto (weliswaar voor kortere afstanden), 
mijn twee dochters (toen leeftijd 5-8 jaar) pasten 
prima achterin. We hadden veel bekijks als we met 
z’n viertjes uit de auto stapten. Erg leuk waren ook de 
begroetingen van andere (nieuwere) Porsche rijders, 
geregeld ging hun duim omhoog dat ze het een gaaf 
bakkie vonden.

Je moet vertrouwen in een (oude) auto krijgen, dat 
kostte me wel tijd. De motor sloeg in het begin vaak af, 
de oorzaak was snel en makkelijk verholpen, er zat nog 
vuil in de tank en een benzinefilter in de leiding deed 
wonderen. Als de 912 een tijdje stil had gestaan was alle 
benzine uit de carburateurs verdampt en duurde het een 
tijdje voordat de motor aansloeg. Dit heb ik verholpen 
met het monteren van een handpompje (zoals in een 
buitenboordmotor) in de brandstofleiding.

Je Moet VertrouWen in een 
(oude) auto kriJgen, dat 
kostte Me Wel tiJd.
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 in MiJn oMgeVing Waren er Veel Verbaasde 
reacties WaaroM ik een tWeede Porsche gekocht 
had Met (VriJWel) identieke kleur.

In 2004 verhuisden we naar een andere 
woning waarbij de mogelijkheid van een 
garage was. Met enigszins voorbedachte 
rade lieten we een garage bouwen die 
wat langer (10 meter) dan gemiddeld 
was, want je weet maar nooit waar dat 
handig voor kan zijn..... Het Porsche virus 
nam in hevigheid weer toe, mede door 
bijeenkomsten met de klassieke club waar 
prachtige 911’s aan deelnamen. 

de eigenaar Wilde graag 
Van de auto aF oMdat die al 
enige tiJd te kooP stond, 
MaZZeltJe Voor MiJ dus.

Ik ging op zoek naar een targa en ik 
had ook behoefte aan wat meer pk-tjes 
dan in de 912 (90). In de Telegraaf stond 
al een tijdje een advertentie van een 
zilverkleurige targa (2.4T uit 1972), die 
bij een VW dealer in het oosten van het 
land gestald stond. Toen ik voor mijn 
werk in de buurt was besloot ik eens 
een kijkje te gaan nemen (met de te 
verwachten gevolgen!). Ook deze auto 
stond weggemoffeld en had zelfs enkele 
maanden buiten gestaan (doodzonde!). 
Ik herinner me nog heel goed de eerste 
kennismaking met deze 911, een ritje 
s’avonds op landweggetjes. Deze rit 
leek meer op karten, wat een heerlijk 
scheurijzer was het. Houdt dan je hoofd 
maar koel tijdens de onderhandelingen 
met de eigenaar. De eigenaar wilde graag 
van de auto af omdat die al enige tijd te 
koop stond, mazzeltje voor mij dus. 

De auto bij APP in Weesp volledig laten 
keuren met grote onderhoudsbeurt, 
waarbij de vervanging van de mechanische 
brandstofpomp het duurste onderdeel 
was. Ook deze Porsche was al grotendeels 
gerestaureerd en overgespoten naar 
mijn favoriete kleur (zilvergrijs). Er zat 
een gereviseerde 2.7S (VS versie) motor 
in die op loodvrije benzine kan rijden en 
beduidend zuiniger is dan de originele 
2.4 motor. Omdat de vorige eigenaar 
plannen had om met de 911 op het 
circuit te gaan rijden, had hij een aantal 
plezierige aanpassingen laten doen zoals 
het monteren van een veerpootbrug, 
sportstuur, oliekoeler en bredere banden 
(205). De belangrijkste aanpassingen die 
ik heb laten doen aan zowel de 911 als de 
912 zijn het tectyleren van de onderkant 

(Dinitrol behandeling), het installeren van 
een startonderbreker en bij de 911 het 
opnieuw bekleden van de Recarostoelen. 
Dit najaar laat ik het vinyl van het targadak 
vervangen door Hans Knoop in Bergeijk. De 
912 vond ik de laatste tijd nogal zweverig 
rijden. De oorzaak was hier heel simpel, de 
banden waren inmiddels op hoge leeftijd 
(20 jaar), maar het profiel was uiteraard 
nog prima vanwege het geringe gebruik. 
Na vervanging door nieuwe banden 
(Continental 5) rijd de 912 weer als een 
zonnetje. Beide auto’s zijn in onderhoud bij 
Porsche Kraan Service, een familiebedrijf 
dat nu door de twee zonen van de oprichter 
wordt gerund.

In mijn omgeving waren er veel verbaasde 
reacties waarom ik een tweede Porsche 
gekocht had met (vrijwel) identieke 
kleur. Tja, kan iemand die niet met het 
Porsche virus besmet is dit wel begrijpen? 
Mijn buurman gelukkig wel, die heb ik 
inmiddels een 911 uit 1986 aangesmeerd. 
Het verkopen van de 912 heb ik nooit 
overwogen vanwege mijn verbondenheid 
met mijn eerste Porsche en de prachtige 
vorm (Coupe vind ik mooier dan targa).
En het kan nog gekker! Porsche was 
gelukkig zo wijs om de 911 geleidelijk 
weer meer naar de eerste klassieke 
versie aan te passen. Ik vond de 997 met 
de ronde koplampen dan ook weer een 
prachtige verschijning en besloot om 
hier voor de gein eens een proefrit in te 
gaan maken. Driemaal is scheepsrecht 
wordt wel eens gezegd, nou dat was bij 
mij zeker toepasselijk. In het kort, ik heb 
vorig jaar mijn derde Porsche (Carrera S) 

aangeschaft en mezelf beloofd dat dit echt 
de laatste is. 

Ik hoef een lid van de klassieke Porsche 
club zeer waarschijnlijk niet uit te leggen 
wat de reden van deze aanschaf was. De 
vraag die ik nu vaak hoor: heb je dan nog 
wel zin om in je oude Porsche te rijden, die 
een stuk langzamer (maar nog steeds vlot) 
is? Ik vergelijk het dan met naar muziek 
luisteren: afhankelijk van je stemming op 
dat moment luister je naar een bepaald 
genre. Als het zonnetje lekker schijnt en ik 
in de omgeving ga rijden is de targa veelal 
favoriet mede vanwege het open dak. Ga 
ik verder weg met veel snelweg dan de 
Carrera en de 912 is echt voor het klassiek 
“cruisen” bij droog weer. De karakteristiek 
van de motor van alle drie de auto’s 
vertoont veel overeenkomsten: vlot 
reageren op het gaspedaal en trekkracht 
over het gehele toerengebied (niet zoals 
bij veel auto’s pas boven 2000 toeren). En 
natuurlijk het Porsche zo kenmerkende 
motorgeluid. Mijn dochters en vrouw 
heb ik ook al in lichte vorm met het virus 
besmet. De dochters gaan het liefste mee 
met de Carrera, daarin zit een dikke Bose 
installatie. Wat mij betreft gaat er niks 
boven de 911 “sound”, die geeft je meer 
kippenvel dan een snerpende gitaar.

Mijn laatste uitdaging op autogebied is 
nu om wat aan mijn twee linkerhanden 
te doen. Na de recente technische 
clubbijeenkomsten bij Peter Broerse ga ik 
samen met hem een klassieker “ontleden” 
en leren van eenvoudige reparaties. Het 
geeft me een prettig gevoel als ik meer van 
de techniek begrijp en niet bij het eerste, 
beste probleem meteen de wegenwacht 
moet bellen.

Wat MiJ betreFt gaat er niks 
boVen de 911 “sound”, die 
geeFt Je Meer kiPPenVel dan 
een snerPende gitaar.
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F.A. Porsche ontwierp daarom een open auto met een 
geïntegreerde veiligheidsbeugel uit roestvrij staal en een 
licht opvouwbaar dak dat in de kofferruimte opgeborgen kon 
worden. Achter de beugel was een uitneembare achterruit 
van PVC gemonteerd welke met een ritssluiting losgemaakt 
en opgevouwen kon worden. Het grote voordeel van dit 
ontwerp was dat bijna de volledige 911 coupé carrosserie 
gebruikt kon worden en er relatief weinig verstevigingen en/
of andere aanpassingen noodzakelijk waren. 

Aan de Internationale automobielpers gaf Porsche 
aanvankelijk vier mogelijkheden op voor een naam van het 
nieuwe model, ze dachten aan Spyder, Hardtop, Voyage en 
Bel Air. Uiteindelijk werd gekozen voor Targa, genoemd naar 
de beroemde wegrace op het Italiaanse eiland Sicilie, de 
Targa Florio, waar Porsche door de jaren heen zeer succesvol 
was geweest. Targa is tevens “schild” in het Italiaans met 
verwijzing naar de beschermbeugel. De Targa werd voor 
het eerst aan de wereld gepresenteerd op de Internationale 
Autosalon van Frankfurt in 1965 en werd met ingang van 
modeljaar 1967 in productie genomen.

de targa bood ZiJn beriJder  
4 MogeliJkheden:
1 auto Volledig gesloten
2 auto Volledig oPen
3 dak oPen achterruit dicht
4 dak dicht achterruit oPen

50 Jaar  
Porsche 911 

dEEL 3 
HET VERdER 
oNTWIKKElEN VAN  
EEN goEd CoNCEPT 
Albert Vos

TARGA
gedurende de volledige productietijd van de 
356 was er altijd een Porsche cabriolet ge-
weest en nu bij de nieuwe 911 was deze niet 
meer verkrijgbaar. Porsche vreesde namelijk 
dat men met een 911 cabrio in de problemen 
zou kunnen komen op de amerikaanse markt 
omdat men daar in de 60’er jaren onder aan-
voering van veiligheidsgoeroe ralph nader 
steeds stringentere veiligheidsvoorzieningen 
in auto`s ging toepassen.

Ervaren Targa rijders ontdekten al vrij snel dat men heel 
comfortabel snel open kon rijden zonder onaangename 
luchtwervelingen indien de achterruit gesloten bleef en 
alleen het dak open was.

Porsche speelde hier op in door de mogelijkheid van een 
vaste glazen achterruit aan te bieden. Deze vaste achterruit 
was tevens een verbetering voor de torsiestijfheid van de 
carrosserie en gaf de auto volgens velen een eleganter 
aanzien. De zogenaamde softwindow versie bleef nog 
enige tijd leverbaar tot het moment dat het merendeel van 
de klanten koos voor een vaste achterruit en Porsche de 
softwindow uit het programma nam.

Door de jaren heen is er maar heel weinig veranderd 
aan het concept van de Targa. De karakteristieke beugel 
kreeg in modeljaar 1968 ontluchtingssleuven voor een 
betere ventilatie. Voorts bleven de ventilatieraampjes in 
de deuren behouden, ook toen deze bij de coupe niet meer 
werden toegepast. Noemenswaardig is verder nog dat de 
100.000e Porsche een Targa was, bestemd voor de politie. 
Een uitvoering zoals wij die ook jarenlang gekend hebben 
op de Nederlandse snelwegen.
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nodig. Een kleine door de linker nokkenas 
aangedreven tandwielpomp voorziet de 
koppelomvormer van olie.
Met ingang van modeljaar 1972 werd 
in verband met het hogere koppel van 
de 2.4 liter motoren de versnellingsbak 
aangepast met onder meer een grotere 
koppeling en koppelomvormer. Deze bak 
van het type 925 was nu ook weer na 3 jaar 
afwezigheid verkrijgbaar voor de 911S. 

de VacuüMbediende 
koPPeling Wordt alleen 
gebruikt tiJdens het 
schakelen oM een 
onderbreking tussen Motor 
en Versnellingsbak te 
beWerkstelligen

De Sportomatic bood veel voordelen, 
men kon ontspannen deelnemen 
aan het stadsverkeer en daar waar 
mogelijk sportief rijden door gewoon te 
schakelen. Omdat veel klanten in die tijd 
een “automaat” niet echt associeerden 
met sportief rijden, besloot Porsche 
in 1967 om een met een Sportomatic 
versnellingsbak uitgeruste auto in te 

de sPortoMatic

Mede onder invloed van de Amerikaanse 
markt – waar een automatische 
versnellingsbak de normaalste zaak 
van de wereld was – is Porsche al in 
1962 in samenwerking met de firma 
J.M. Voith uit Heidenheim begonnen 
met het ontwikkelen en testen van een 
halfautomatische transmissie voor de 
Porsche 356B. Deze transmissie had 2 
versnellingen voorruit en een achterruit. 
Later werd er voor de Porsche 911 in 
samenwerking met de firma Fichtel 
en Sachs op basis van de type 901 
4-versnellingsbak een halfautomatische 
versnellingsbak type 905 ontwikkeld, die 
vanaf augustus 1967 leverbaar werd voor 
alle 6 cilinders.

De Sportomatic bestaat uit een 3-elements 
hydraulische koppelomvormer die 
samenwerkt met een door vacuüm 
bediende diafragmakoppeling en een 4 
versnellingsbak. De vacuümbediende 
koppeling wordt alleen gebruikt tijdens 
het schakelen om een onderbreking 
tussen motor en versnellingsbak te 
bewerkstelligen, bij stationair lopen 
van de motor of bij het starten neemt 
de koppelomvormer deze taak over.
De bediening van de koppeling gebeurt 
automatisch zodra de bestuurder zijn 
hand op de versnellingspook legt. Micro 
schakelaars aan de voet van de pook en 
op de schakelstang zorgen ervoor dat via 
een relais een elektromagnetische klep 
wordt aangestuurd die er vervolgens voor 
zorgt dat er een verbinding ontstaat tussen 
een vacuümvat en de vacuümkamer van 
de koppelingsservo. Het vacuümvat wordt 
constant onder vacuüm gehouden door het 
inlaatsysteem van de motor. Een aparte 
klep, aangestuurd door de stand van de 
gaskleppen, beïnvloed de snelheid van 
koppelen. Zie hiervoor ook het afgebeelde 
schema met toelichting. 

De olie voor de koppelomvormer is 
afkomstig uit de olietank waar ook de 
motorolie zich in bevindt. Omdat de olie 
van de motor en de koppelomvormer 
samen komen in de olietank, kan worden 
volstaan met de standaard oliekoeler van 
de motor en is geen aparte oliekoeler 

toelichting oP de Werking 
Van de sPortoMatic

Via de schakelpook wordt een 
microschakelaar bediend [1] die het 
relais [2] aanstuurt die op zijn beurt een 
elektromagnetisch klep [14] bedient. In 
de afgebeelde stationaire situatie staat 
de vacuümkamer van de servo [6] met 
de aanzuigleiding van de motor [16] 
en de vacuümtank [13] in verbinding 
waardoor de koppeling vrijstaat. Legt nu 
de bestuurder zijn hand op de schakelpook 
om een versnelling te kiezen dan wordt de 
stroomkring via de microschakelaars [1] 
gesloten waardoor de klep [14] gedurende 
het schakelen in geopende positie 
gehouden wordt. Zodra de bestuurder de 
schakelpook loslaat wordt de stroomtoevoer 

naar de klep [14] onderbroken zodat 
buitenlucht via de stuurklep [11] in de servo 
kan komen. Hierdoor vermindert geleidelijk 
aan de onderdruk in de vacuümkamer [6] 
van de servo en de koppeling begint aan 
te grijpen. De tijd die verstrijkt voordat de 
koppelingsverbinding volledig is hangt 
af van de spanning van de veer van de 
stuurklep [11] die door stelschroef [12] 
versteld kan worden.Geeft de bestuurder 
na het schakelen gas dan wordt de klep 
door een met de gasklep in verbinding 
staande nok [15] mechanisch versteld en 
steeds meer naar mate de gasklep verder 
geopend wordt, waardoor het koppelen 
sneller plaatsvindt.

zetten bij de fameuze “Marathon de 
la Route” die verreden werd op de 
Nürburgring Nord- und Südschleife. Deze 
betrouwbaarheidsrace van 84 uur was 
bedacht als vervanger voor de beruchte 
wegrace Luik-Rome-Luik. Porsche 
besloot drie auto`s in te zetten, een 
Porsche 911R en twee Porsches 911S. 
Daarvan waren de 911R en een S voorzien 
van de Sportomatic versnellingsbak. De 
andere S was voorzien van een normale 
vijfversnellingsbak. Alle drie de auto’s 
waren voorzien van hetzelfde type 
2.0 liter S motor met 170 pk. Aan het 
eind van de 84 uur zegevierde de 911R 
Sportomatic met een voorsprong van 
34 ronden – oftewel bijna 1000 km – op 
een fabrieks MG-C GT. De beide andere 
Porsches haalden het eind niet. De 911S 
met vijfversnellingsbak vloog in de 201e 
ronde van de baan terwijl de 911S met 
Sportomatic op ongeveer driekwart van 
de race uitviel met een gebroken klepveer. 
Met de Sportomatic versnellingsbak had 
geen van de beide voertuigen problemen 
gehad onder deze zware omstandigheden. 
Tevens was hiermee bewezen dat een 
Porsche met Sportomatic een volwaardige 
sportwagen was.

COLUMN ALBERT VOS: 50 JAAR PORSCHE 911COLUMN ALBERT VOS: 50 JAAR PORSCHE 911
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Paddock Porsche
Foto’s: Marco Koreman
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Ons doel was om een mooie aangeklede 
stand te hebben(150 m2) met een 
kleurrijke verzameling van glimmende 
oer-Porsches. Dat is gelukt; vrijdagavond 
6 september zijn een zestal extra 
opgepoetste 911 en 912’s door de 
eigenaren gebracht om ze te kunnen 
laten pronken op een met mooi koord 
afgezette stand. Ook hebben we de stand 
voorzien van mooie banners, posters en 
een doorlopende fotopresentatie van alle 
clubevenementen en natuurlijk ontbrak 
de clubvlag niet. Uiteraard dank aan de 
leden die hun trotse bezit beschikbaar 
hebben gesteld.

Vrijdagavond, met een buitentemperatuur 
van 30 graden, hebben wij de stand 
opgebouwd zodat we zaterdag klaar waren 
voor de opening. Alle dagen zijn wij (Elbert, 
Han en ik) als standhouders aanwezig 
geweest en zondag is het team uitgebreid 
met Marja en Marlene.

Er was veel animo voor onze stand met 
zeer uiteenlopende vragen, van: wat is het 
verschil tussen een 911 en een 912 tot en 
met zeer specifieke technische vragen. 

Naast eigen leden die de stand hebben 
bezocht, hebben zich 10 nieuwe leden 
aangemeld. Natuurlijk was dit ook een doel 
en zo lagen de inschrijfformulieren dus 
voor hen klaar! Het extra promotieteam 
bestaande uit Marja en Marlene heeft bij 
de ledenwerving een grote toegevoegde 

waarde gehad. Ook zijn er zeker 25 
verzoeken geweest om met een G-model 
lid te worden van onze club. Helaas hebben 
wij deze bezitters teleur moeten stellen 
omdat, zoals bekend, alleen bezitters van 
een 911 of 912 tot en met het bouwjaar 
1973 zich mogen aansluiten bij dé club. 
Wellicht dat deze verzoeken aanleiding 
geven om de strategie van onze club nog 
eens onder de loep te nemen?

De markante vriendelijke Magnus Walker 
heeft zich twee dagen op de beursvloer 
begeven en hij is natuurlijk ook op onze 
stand geweest. PS. Een paar clubleden 
zijn speciaal naar Amerika gevlogen om 
hem te ontmoeten, maar hij is dit weekend 
gewoon naar ons toegekomen!

Kortom, het waren hele gezellige en 
vruchtbare dagen en volgende keer… 
jazeker men mag ons weer vragen.

Bert Klunder

extra oPgePoetste 911 en 
912’s door de eigenaren 
gebracht oM Ze te kunnen 
laten Pronken oP een Met 
Mooi koord aFgeZette stand.

PorscheFest 
7 EN 8 SEPTEMBER 2013 
AUTOTRON ROSMALEN 
50 jaar 911 dat was op 7 en 8 september jl. 
het thema van het PorscheFest in het au-
totron rosmalen en zeker 7000 Porschefans 
hebben dit bezocht. natuurlijk mag onze 
klassieke 911 & 912 club niet ontbreken op 
zo’n PorscheFest. Van de uitnodiging van 
Jan blijenberg hebben we dan ook dankbaar 
gebruik gemaakt. bijna alle Porscheclubs 
waren vertegenwoordigd en zo ook vele  
Porsche gerelateerde bedrijven. 
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Porsche en classic 
Wings & Wheels 2013

OKTOBER 2013

Foto’s ter beschikking gesteld door: Dick Groen van Autopics | www.autopics.nl
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Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

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

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

Keep it original.

De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de offi ciële Porsche-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 advies op maat kunt u contact opnemen met één 

van de onderstaande (Service) Centra of kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

12-1855 Porsche adv - Keep it Original - Club 911 - 912 - 297x210 mm.indd   1 28-11-12   12:07

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

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

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

gaat. Maar ook een loongebouw, een uitstekende loonadministratie, 

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

estate planning en bedrijfsoverdracht beschikken wij over specialisten.

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

en uitgebalanceerd ondernemen, waarbij u op maat van onze expertise 

gebruik maakt.

uitgebalanceerdondernemen.nl

Hoe uitgebalanceerd 
is uw toekomst?

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



3130 OKTOBER 2013

nee, gewoon een blok ijzer, maar wel leuk om te weten waar 
dat ding nu echt heel erg verborgen zit in de diepe krochten 
aan de voorzijde van de wielkast. En ik dacht nog wel altijd mijn 
wielkasten zo goed schoon te spuiten. Nu weet ik dat het nog 
beter kan. Wel het goede nieuws: de roestduivel had zich echt heel 
rustig gehouden, het plaatwerk kan nog jaren mee. Ook niet zo 
gek, de auto staat altijd in een kurkdroge garage, pekel heeft hij 
nog nooit gevoeld op zijn mooie gele huidje. 

... dank Voor de Vele tieWraPs!

Alle grote en kleine dingen worden bekeken en van commentaar 
voorzien. Ik mag redelijk tevreden zijn over de werkzaamheden 
van de garage: alle grote dingen die in de loop der jaren gedaan 
zijn, lijken goed te zijn uitgevoerd met vakmanschap. Wel zijn 
er veel kleinigheden blijven liggen: bedrading die wat los ligt 
en meteen netjes opgebonden wordt (Peter: dank voor de vele 
tiewraps!), de isolatie in de motorruimte hangt niet zo mooi, 
rubbers die mooier gesteld kunnen worden, al dat soort details. 
Peter laat zien hoe de beugels die de accu vastzetten, met enkele 
slagen vaster gezet kunnen worden. Het linkerraam draait wat 
zwaar, we krijgen uitleg hoe je het deurpaneel kunt demonteren 
en het raammechaniek schoonmaken en smeren. 

Ook nog wel wat grote zaken voor op de verlanglijst, met als 
belangrijkste complete revisie van de carburateurs. Dat wordt dan 
wel meteen een rib uit het lijf. Leuk met zo’n kleine groep met 
2 deskundige leiders, iedereen heeft alle gelegenheid details te 
bekijken, vragen te stellen, nog een keer uitleg te krijgen. 

Nu lijkt het misschien of we alleen maar hebben moeten 
werken, kijken en leren, maar dat viel heel erg mee. Koffie en 
zelfgebakken cake, een superieure lunch, hapjes en drankjes, in 
alles was voorzien. Zonneschijn, veel tuinstoelen, partytent voor 
schaduw maakten het geheel af. Een enkeling moest begin van de 
middag weg, de diehards bleven hangen tot 17 uur, gewoon heel 
relaxed nog wat napraten.

Wat levert zo’n technische dag nu op? Ik heb niet de ambitie 
zelf groot onderhoud te gaan doen, daarvoor ontbreekt het 
mij aan kennis, lef en tijd. Mijn plezier zat in een dag met veel 
begrijpelijke uitleg over de techniek, gewoon zien hoe het werkt. 
Daarnaast veel praktische tips voor klein onderhoud wat eigenlijk 
iedereen zelf zou kunnen doen, zelfs indien de rechterhand wat 
minder ontwikkeld is. Daarbij kregen we cadeau de gastvrije 
ontvangst, de plezierige sfeer, alle gelegenheid tot onderling 
contact over onze gezamenlijke interesse. Kortom, een heel leuke 
en ontspannende dag. 

Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats voor Peter (en 
zijn hele familie die meehielp, 3 generaties Broerse die betrokken 
waren bij de technische meeting!) en Albert voor alle werk wat zij 
in deze dag gestoken hebben. 
Ik durf wel namens alle gasten van de dag te zeggen: het was 
geweldig, die ene dag. 

Luut van der Zwaag 

TECHNISCHE CLUBMEETINGSTECHNISCHE CLUBMEETINGS

TECHNIsCHE CluBMEETINgs
2 jUNi 2013

‘Piep piep piep’!!! …. Wat, de wekker               
op zondagochtend om 7 uur? 

oh ja, technische clubmeeting!                           
ik heb al 14 jaar mijn gele 911t 2.4 uit 1973, en 
die mocht lijdend voorwerp zijn van een van de 

technische clubmeetings van de club. nou, dan 
wil je wel je bed uitkomen, want ik was best 

benieuwd wat de meeting zou opleveren. 

Ruim op tijd arriveer ik bij Peter Broerse, ik word hartelijk 
ontvangen. De werkplaats is volledig aan kant gemaakt voor de 
meeting, brandschoon. Koffie, koekjes, zelf gebakken cake, het 
is er allemaal. Peter en ik bespreken kort de historie van mijn 
auto, en dan kan hij klaargezet worden voor het echte werk. 
Peter blijkt uitermate zorgvuldig en attent, steeds vraagt hij of ik 
instem als onderdelen even losgemaakt worden, een wiel er af 
mag, luchtfilter demonteren. ‘tuurlijk mag dat, anders zie je niets. 
De aanpak van Peter straalt vakmanschap uit, maar ook veel 
zorgzaamheid voor de auto en zijn eigenaar, mij zelf dus. Peter 
weet waar hij over praat, wat hij doet. 

Geleidelijk stromen meer leden binnen, in totaal zijn we een met 
een man of 8. Nee, geen dames vandaag, behalve de uitermate 
gastvrije partner van Peter. Blijkbaar hebben we toch meer een 
mannenhobby. Albert Vos neemt de honneurs waar namens het 
bestuur. We hebben geluk: prachtig weer, dus we kunnen wat 
rondjes lopen om elkaars auto, bekijken, bevragen, bewonderen. 
We bekijken een project wat Peter heeft staan voor restauratie, 
speciaal voor onze meeting uit de werkplaats gehaald, even 
weggezet in een zeecontainer. Wel leuk zo’n helemaal gestripte 
auto, dan kun je allerlei details goed bekijken. Ik heb me nooit 
gerealiseerd hoe de schakelstang van pook naar versnellingsbak 
loopt. Ja, door de middentunnel, dat wist ik nog wel, maar hoe 
logisch dat gemonteerd zit, met een lager wat je echt nooit zou 
vinden als je niet weet waar je moet zoeken. Schijnt echt veel uit 
te maken voor het schakelen als je dat lager vervangt. 

Dan gaan we naar binnen en wordt mijn auto voorwerp van 
onderzoek. In alle rust loopt iedereen om en onder de auto, wijzen 
Peter en Albert op specifieke kenmerken, aandachtspunten. Ik 
had al vaker gelezen over de ‘banaan’ achter de B-stijl, nu heb 
ik hem eindelijk levensecht gezien. Is dat nou spectaculair? Ach 

Ik doe echt alles zelf aan deze auto: ik rijd er zelf in, 
ik poets hem zelf, breng hem zelf naar de garage en 
haal hem zelf weer op (nou vooruit, soms laat ik halen 
en brengen), en betaal zelf de rekening. Kortom, ik 
ben meer rijder en een beetje poetser dan sleutelaar. 
En zelfs dat rijden komt er te weinig van. In de loop 
der jaren heb ik al een aardig bedrag naar de garage 
gebracht (motorrevisie, complete nieuwe remmen 
rondom, versnellingsbak en koppeling, nog wat van dat 
soort zaken), dus ik ben eigenlijk best nieuwsgierig hoe 
de auto er nu voorstaat. 

Starten in 1 keer, al heeft de auto zeker 2 maand 
stilgestaan, loopt wel een beetje rommelig, niet gek na 
die stilstand. Rustig op gang komen, na een kilometer of 
dertig wat meer gas. Na 50 kilometer de A2 op tussen Deil 
en Utrecht, volstrekt leeg op de vroege zondagochtend. Op 
dat stuk geen trajectcontrole, ik gok er op dat oom agent 
nog op 1 oor ligt dus flink het gas er op. Nee, ik meld geen 
snelheid, maar het motortje draait lekker 5000 toeren in 
zijn vijf. Het is tenslotte een sportauto. Hoe sneller, hoe 
beter de auto gaat lopen, hij moet gewoon draven in plaats 
van stilstaan. 
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Bij de wereldwijde evenementen ter herdenking van de 
50ste verjaardag van de Porsche 911 was aandacht voor 
een groot aantal parades, onder andere in Michigan 
(VS), Cortina d’Ampezzo (Italië) en Trier (Duitsland). 
De meest indrukwekkende was die op Silverstone, 
waar de Porsche Club Great Britain in totaal 1208 
Porsches van het type 911 op de baan bracht. Daarnaast 
werden ook andere evenementen genoemd, zoals een 
“verjaardagsfeest” van de Porsche 911 dat de Porsche 
Club für den klassisschen 911 Südwest, Rhein-
Ruhr, Süd, Nord e.V. organiseerde in het Ofenwerk in 
Neurenberg (Duitsland), de historische Grand Prix in 
Kopenhagen (Denemarken) en Classics at the Castle bij 
Hedingham Castle (Engeland), waaraan ook onze club 
deelneemt.

De jaarlijkse Porsche 356 bijeenkomst was het 
belangrijkste onderwerp bij de internationale meetings. 
Dit jaar werd die gehouden in Straatsburg met 250 
deelnemende auto’s. Volgend jaar ontmoet men elkaar 
in Estoril (Portugal), waar het deelnemertal is “beperkt” 
tot 150. Porsche gaf ook expliciet aan internationale 
meetings van andere types te willen ondersteunen. 
Voor de Porsche 911 RS was al een eerste bijeenkomst 
georganiseerd en men denkt aan herhalingen die elke 
twee jaar zullen plaatsvinden. Porsche wilde ook weten 
of een klassieke Porsche 911 club belangstelling had 
voor de organisatie van de eerste van wat, wat Porsche 
betreft, een tweejaarlijks evenement zou moeten 

Deze Oldtimer Grand Prix wordt al jaren georganiseerd 
door de Automobilclub von Deutschland. Gastheer 
namens Porsche was Benjamin Marjanac van wat 
vroeger de afdeling “Clubbetreuung” heette maar 
inmiddels is omgedoopt tot “Porsche Community 
Management”.
 
Op de agenda stonden onder andere de strategie van 
Porsche Classic, een overzicht van de vele evenementen 
in het kader van 50 jaar Porsche 911, de status van 
internationale classis meetings en de mogelijkheden 
(of eigenlijk onmogelijkheden) van Porsche om een 
autodatabase op te zetten.

Wat Porsche Classic betreft; hiermee is Porsche 
serieus aan de gang. Het plan is om jaarlijks 200 tot 250 
onderdelen aan de catalogus toe te voegen. Er is een 
proces ontwikkeld om vast te stellen welke onderdelen 
daarbij voorrang krijgen boven andere. Verder werd 
aandacht besteed aan de Porsche Classic Centres. 
Voor deze status hebben wereldwijd zo’n 50 dealers 
een aanvraag gedaan. Op een totaal van meer dan 750 
dealers is dat beperkt, maar Porsche evalueert naast 
de kennis en kunde ook de omzet op klassiek gebied, 
het aantal klassiekers dat een dealer tot zijn klanten 
kan rekenen en de organisatie van evenementen voor 
klassiekers. Tenslotte werd het nieuwe filmpje getoond 
dat Porsche op de Classic homepage gebruikt om het 
classic concept verder uit te dragen. 

worden. Dit verzoek werd door de verschillende clubs 
mee naar huis genomen.

Het laatste onderwerp, de database met autogegevens, 
werd zeer kort besproken. Porsche heeft naar 
aanleiding van het opzetten van een database voor 
de Porsche 914 een onderzoek gedaan. Naast 
het kostenaspect – Porsche’s middelen voor dit 
soort activiteiten zijn beperkt – zijn met name de 
privacyaspecten reden om van het opzetten van 
dergelijke databases af te zien. De privacywetgeving 
in Duitsland is erg streng, waardoor Porsche de 
opgeslagen gegevens niet of nauwelijks toegankelijk 
zou mogen maken.

’s Avonds was er nog een diner voor alle deelnemers 
aan de Roundtable en ervoor of erna kon nog een 
bezoek worden gebracht aan de Nürburgring. Daar 
was Porsche sterk vertegenwoordigd, onder andere 
met een 50-tal Porsche 911’s van veel verschillende 
bouwjaren, zodat een aardige impressie werd verkregen 
van de evolutie van het model. De foto’s geven een mooi 
sfeerbeeld van het evenement. 

Erik-Jan Huiberts

PORSCHE CLASSIC ROUND TABLE 2013PORSCHE CLASSIC ROUND TABLE 2013

net als voorgaande jaren organiseerde Porsche ook dit jaar 
weer een classic roundtable voor bestuursvertegenwoor-
digers van klassieke Porscheclubs. de roundtable vond 
plaats op 9 augustus in hillesheim bij de nürburgring, op 
de eerste dag van de 41e oldtimer grand Prix.

de PriVacyWetgeVing in duitsland 
is erg streng, Waardoor Porsche 
de oPgeslagen gegeVens niet oF 
nauWeliJks toegankeliJk Zou  
Mogen Maken.
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WeekendJe 
aan de 
MoeZel
Mooie ritten gecombineerd met wijn-
proeven en de oldtimer grandprix op de 
nürburgring...

De dag begon vroeg….. Een mooi moment 
komt al snel. De garagedeur gaat 
omhoog en daar staat de Porsche al klaar 
om gestart te worden voor een mooi 
avontuur. Op weg naar de Moezel… 

Vanaf het eerste verzamelpunt reden 
we al gauw via kleine weggetjes en 
langs wijnvelden richting de Moezel. Na 
een mooie rit kwamen we aan bij het 
hotel waarvan de hoteleigenaar tevens 
een wijnboer is. Na even heerlijk in het 
zonnetje te hebben gezeten, met prachtig 
uitzicht op de wijnvelden, kregen we 
een rondleiding van de eigenaar door de 
wijnkelders. Aansluitend natuurlijk even 
proeven… wat glijdt dat toch gemakkelijk 
naar binnen, zeg. Lange tafels, brood op 
tafel en een mooi woordje over de wijn. 
In eerste instantie was iedereen nog een 
beetje stil, maar na een paar glaasjes 
veranderde dat al snel. Er werd gelachen 
en gedronken. Ondertussen werden we 
goed vermaakt door verhalen van de 
‘wijnboer’ over zijn eigen vader. De tour 
eindigde met het bestellen van doosjes 
wijn. Gelukkig reed Jan alleen terug, 
waardoor we wat meer doosjes konden 
bestellen. Daarna terug naar het hotel 
waar ons een 3-gangen diner te wachten 
stond. Na het eten daalden we af naar 
de oevers om daar naar het wijnfeest te 
gaan. Lange tafels, muziek en wijn. 

De volgende ochtend na het ontbijt naar de 
oever voor een boottochtje. De boot was 
afgeladen. Na een mooi stukje Moezel langs 
de wijnhellingen weer in de auto. Heerlijk 
sturen door de omgeving langs dorpjes 
Traben Trarbach, Bernkastel en Zell. Na 
een aantal lussen en wat vergezichten 
kwamen we aan bij de lunchstop. Een 
wijnhuis boven op de berg met een 
fantastisch uitzicht. Daarna weer in de auto 
en even gas geven door wat bochten tot we 
weer tegen het eind van de dag bij het hotel 
in Reil aankwamen. Na het eten wederom 
naar het wijnfeest. Ditmaal in een volle 
feesttent en met een betere band. Na een 
aantal wijntjes verder werd er zelfs flink 
gedanst. De nacht duurde nog even voort…..

na een aantal WiJntJes 
Verder Werd er ZelFs Flink 
gedanst. 

Met wat vermoeide gezichten was iedereen 
’s ochtends weer bij het ontbijt aanwezig. 
De laatste dag was naar de Nürburgring. 
Hier hadden we natuurlijk naar uitgekeken. 
De aankomst was al indrukwekkend met 
al die prachtige Porsches om je heen. 
We parkeerden bij de 911/912-jes. Daar 
namen we afscheid van elkaar, iedereen 
ging lekker zijn eigen weg. Eerst langs 
de Porsches, Ferrari’s, Maserati’s en 
Alfa’s van de bezoekers richting de pits en 
vervolgens naar de oude garages. Daarna 
hebben we de races bekeken. Grommende 
machines en spektakel. Fantastisch om die 
oude wagens langs te zien komen. Na op 
verschillende tribunes gezeten te hebben 
weer naar huis. In de auto nog nagepraat 
over de spannende race tussen de BMW’s. 
We kijken met een goed gevoel terug 
op dit weekend. Er was een gezellige 
sfeer en bovenal was het weekend top 
georganiseerd. Daarvan onze dank. 

Tekst: Dennis Gronert
Foto’s: Roelof Kleinjan
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PORSCHE 
verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche 
vormen een legendarische klasse. 
Elke Porsche is uniek en heeft 
voor u een onschatbare waarde. 
Porsche’s vragen om een speciale 
behandeling ook op het gebied 
van verzekeren.

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

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

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10

7678 VC Geesteren

1e taxatiekosten voor 
clubleden €50,--

Taxatie 1x per 36 maanden

Verzekering tegen vaste taxatie

Maximaal 10.000 km per jaar

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

Phone: +32 (0) 475 53 56 22

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

356   911   912   914   928   964   993

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding 
volgens originele specificaties

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

WEEKENDJE AAN DE MOEZEL
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boekbesPreking 

Porsche and the targa Florio
de legendarische targa Florio op 
sicilië staat voor altijd bekend als 
‘s werelds laatste echte weg-
race. de race werd voor het eerst 
gehouden in 1906 op een circuit 
van 148 km (92 mijl) dat kronkel-
de door de Madonie bergen ten 
oosten van Palermo, een aantal 
pittoreske dorpjes aandeed en 
vervolgens langs de Middelland-
se Zeekust leidde om zo terug te 
keren naar de start/finishlijn. elk 
jaar was deze kronkel route, op 
het eiland gelegen bij de teen van 
de italiaanse laars, voor één spec-
taculaire lentedag het middelpunt 
van de hele racewereld.

Er was gewoonweg niets te vergelijken 
met het racen met exotische sportwagens 
over de smalle eilandweggetjes waarlangs 
meer dan een half miljoen uitzinnige 
Italianen stonden, die, samen met de 
spectaculaire achtergrond die Sicilië 
bood en de uitdagende karakteristieken 
van het circuit, de betoverende ambiance 
creëerden die de Targa tot een van de 
meest vermaarde races maakte in de 
autosporthistorie. Geen enkel ander 
automerk heeft dit evenement vaker 
gewonnen dan Porsche.

Racing Demons – Porsche and the Targa 
Florio brengt voor de eerste keer de 
vele Porsches samen die de Targa Florio 
hebben geracet, van de eenzame privé 
ingeschreven 356 Cabriolet, die startte in 
de race van 1953, tot de fabrieks Martini 
911 RSR, die 20 jaar later de allerlaatste 
Targa won en daarmee Porsche’s elfde 
overwinning op Sicilië markeerde. 

Achter het stuur van de vele legendarische 
Porsches die gedurende twee decennia 
deelnamen aan de Targa zat een aantal van 

de top coureurs van de 50’er, 60’er en 70’er 
jaren, zoals Umberto Maglioli, Edgar Barth, 
Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, 
Gerhard Mitter, Rolf Stommelen, Vic Elford, 
Brian Redman, Jo Siffert, Herbert Müller, 
en natuurlijk Gijs van Lennep. 

Dit unieke boek bevat meer dan 500 
zwart/wit en kleurenfoto’s, waarvan vele 
niet eerder zijn gepubliceerd, inclusief 
een aantal beelden dat is opgediept uit 
het Porsche fabrieksarchief in Stuttgart, 
met een uitgebreide selectie van foto’s 
genomen door fotografen die op Sicilië 
woonden in de jaren dat de races werden 
gehouden. Elk beeld vertelt zijn eigen 
fascinerende verhaal. 

Racing Demons – Porsche and the Targa Florio 
is het echte verhaal van hoe een van ’s werelds 
belangrijkste merken de uitdaging aanging met 
een van de meest lastige circuits van de 20-ste 
eeuw en daarbij vaker over de finish kwam dan 
enige andere autofabrikant. Doe je riem om, hou 
je vast en geniet van de mooie tocht.

algemene informatie 

Auteurs      Michael Keyser, Mark 
Koense en Enzo Manzo

Uitvoering  Gebonden, met stofomslag
Talen   Engels
Jaar   2013
Afmetingen 30 x 30 x 3,2 cm
Pagina’s  324
Verkoopprijs € 119,-
Gewicht  2,665 kg
Inlichtingen AutoNet carbooks 
en verkoop Wernhoutseweg 100 
    4884 AX Wernhout 
    The Netherlands 
    Tel: +31 (0)76 597 99 99  
    Mob: +31 (0)6 20 03 72 21 
    info@autonetcarbooks.com 
    www.autonetcarbooks.com
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Na de briefing met roadbook vertrokken we voor de 1e etappe 
van de trip, vanaf tankstation Hazeldonk door België naar de 
Eurotunnel in Calais in Frankrijk. Na 2 uur rijden kwamen 
we aan bij de Eurotunnel terminal waar we ons na een lunch 
konden gaan opmaken voor de overtocht naar Folkestone. 
Via de opstelplekken en perrons ging de sliert van klassie-
ke Porsche’s de trein in. Dit verliep bijzonder efficiënt. Na 
ongeveer 35 minuten kwamen we aan in Folkestone. Daar 
werd direct het vooroordeel over het Engelse weer bevestigd; 
regen. Desalniettemin vertrokken we voor de 2e etappe naar 
Coggeshall, Essex. Voor velen was het links rijden wel even 
wennen, met name de talloze rotondes. Via typisch Engelse 
kustplaatsen zoals Ramsgate, Margate en Whitstable reden 
we richting het noorden via de rondweg M25 om Londen. Voor 
de meesten van ons ging deze etappe prima en zij kwamen 
rond 18.00 uur aan bij het hotel. Bij het diner bleek dat 2 
auto’s nog niet gearriveerd waren. Op een van de drukste 
knooppunten van de rondweg om Londen, de Queen Elisabeth 
II brug over de Thames, bleek zich een man te bevinden die 
zei een bom bij zich te hebben. Gevolg: zowel de brug als de 
naastgelegen tunnel werden afgesloten, 40.000 automobilis-
ten, waaronder 2 clubleden stonden vast. Uiteindelijk konden 
zij allebei van de rondweg afkomen en hun weg vervolgen. 
De één door Londen heen en de ander de hele rondweg af in 
omgekeerde richting. Tot overmaat van ramp hield een van 
de Porsche’s er mee op met een defecte dynamo. Deze kwam 
stil te staan op ongeveer 30 km van het hotel. De beide leden 
bereikten uiteindelijk om 23:45 en 00:30 het hotel. Al met al 
een lange dag.

De volgende morgen maakten we ons na het Engelse ontbijt 
op voor vertrek. De regen had plaats gemaakt voor de zon! 
Eerst nog even samen met het clublid van de gestrande 
Porsche op zoek geweest naar een specialist in de buurt 
voor de reparatie van zijn auto. Vrij snel was er een specialist 
gevonden die de auto dezelfde middag kon repareren (het 
bleek overigens om een defecte gelijkrichter te gaan; de 
dynamo was toen al vervangen). De overige 16 Porsche’s 
vertrokken richting Cambridge. We reden afwisselend over 
typisch Engelse smalle landweggetjes, door kleine dorpjes en 
over snelle 2-baans wegen. Na zo’n 2 uur rijden kwamen we 
in Cambridge aan. Na het parkeren van de auto’s was er nog 
wat vrije tijd om te lunchen en de stad te verkennen. Velen 
hadden gekozen om deel te nemen aan de stadswandeling 
met gids. Tijdens de stadswandeling kregen we van de 
Nederlandstalige gids heel veel achtergrondinformatie 
over Cambridge, de universiteit en de diverse colleges. 
Cambridge is een schitterende stad met vele authentieke, 
historische gebouwen en een relaxte atmosfeer. Op de rivier 
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classics at the castle
Vrijdag 6 september, hazeldonk, 09:30 
uur. 17 Porsches en 34 personen zijn klaar 
voor de trip naar het Verenigd koninkrijk            
voor een van de grootste klassieke 
Porsche-only evenementen ter wereld, 
Porsche classics at the castle. 
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de Cam was het een drukte van belang met de typische 
punters, bootjes die met een stok worden voortgeduwd. 
Regelmatig valt er een onervaren punter in het water en 
ook wij hadden de mazzel dit te kunnen aanschouwen. Na 
deze stadswandeling kon een ieder op eigen gelegenheid 
terug naar het hotel via een vooraf geplande route of eigen 
ingeving. Onderweg terug konden een aantal leden nog 
meegenieten van de stunts die uitgevoerd werden tijdens 
een vliegshow vanaf vliegveld Duxford.

s’ Avonds was er in het hotel naast onze groep ook een 
bruiloftsreceptie gepland. Het was gezellig druk in het 
hotel en de pub. Na de nodige ‘Pints’ en wijntjes was het 
volgens de Engelse traditie om 23:30 afgelopen en dropen 
de meeste clubleden af naar hun kamer. De volgende 
morgen was het dan zo ver, op naar Hedingham Castle 
voor ‘Porsche Classics at the Castle’. Iedereen startte 
zijn auto, maar na 2 keer aanslaan hield de volgende 
Porsche ermee op. Na wat proberen bleek er geen vonk 
meer te zijn en konden we niets anders dan de auto bij 
het hotel laten staan. Het clublid is uiteindelijk zonder 
auto huiswaarts gekeerd en heeft de auto de week erop 
opgehaald met een oprijwagen. 

Via een landelijke route kwamen we aan bij het landgoed 
met de kenmerkende kasteeltoren uit 1147. Velden vol 
met de mooiste klassieke Porsche’s en veel stands van 
specialisten met auto’s en onderdelen. Hoogtepunt was de 
parade met bijzondere Porsche’s met een aantal Porsche 
Museum auto’s. We konden genieten van een van de eerste 
901’s, schitterende 356’s, bijzondere 2.7 Carrera RS-en, 
935’s, een 959 en andere race Porsche’s. Wij waren wel 
de grootste groep buitenlanders maar niet de enige. Wat 
Duitsers, Belgen, een Portugees en zelfs wat Mexicanen. 
Het evenement is dus zelfs ver over de grenzen bekend. 
Een mooi klassieke auto evenement wat in een paar jaar 
tijd toch erg volwassen is geworden. 

Na een dag genieten vertrokken we met z’n allen richting 
Colchester alwaar we een gezamenlijk diner hadden. 
Daarna de laatste etappe richting Harwich voor de 
overtocht naar Hoek van Holland op de Stena Hollandica, 
s’werelds grootste cruise ferry. Om 23:15 vertrokken we 
richting Nederland en na wat te drinken zocht iedereen 
zijn hut op. Om ongeveer 07:00 kwamen we aan in Hoek 
van Holland. Kort daarna konden we ontschepen en onze 
weg naar huis vervolgen. 

Al met al een erg mooie en gezellige trip met hier en daar 
wat tegenslagen, maar zeker de moeite waard! Volgende 
keer Goodwood?

Hessel Roukema

We konden genieten Van 
een Van de eerste 901’s, 
schitterende 356’s, 
biJZondere 2.7 carrera rs-en, 
935’s, een 959 en andere race 
Porsche’s.
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nieuWe leden

744     theo lommen    | Velden 

745   arice kuijpers   | deinum

het nieuwe kentekenbewijs 
vanaf 2014
(Info afkomstig van de RDW site) 

Vanaf 2014 krijgt Nederland een 
nieuw kentekenbewijs. Het papieren 
kentekenbewijs maakt plaats voor een 
kentekenbewijs op creditcardformaat. 
Dit nieuwe kentekenbewijs is handiger in 
gebruik en moeilijker te vervalsen. Ook 
de centrale afgifte van de kentekencards 
verkleint de kans op fraude.

De eigenaar/houder hoeft zelf niets te 
doen om een nieuw kentekenbewijs op 
creditcardformaat te krijgen, maar krijgt 
hem bij aankoop van een nieuw of gebruikt 
voertuig. Het overschrijvingsbewijs wordt 
afgeschaft, in plaats daarvan komt een 
code van 9 cijfers. Ook krijgt de eigenaar/
houder het kentekenbewijs niet meer op 
het kentekenloket mee, maar wordt het de 
volgende bezorgdag thuisgestuurd.

De verwachting is dat vijf jaar na invoering 
de meeste papieren kentekenbewijzen 
zijn vervangen door kentekenbewijzen op 
creditcardformaat. Hoe de laatste papieren 
kentekenbewijzen uit de roulatie gaan, 
wordt later bepaald.

Bezitters van oldtimers mogen hun 
papieren of linnen documenten behouden. 
Zij krijgen er een kentekencard plus 
tenaamstellingscode naast, die ze nodig 
hebben bij formele handelingen.

De kentekencard wordt geïntroduceerd 
voor alle voertuigen die een kenteken 
hebben. Speciale kentekens blijven een 
papieren kentekenbewijs houden, zoals 
voertuigen van leden van het Koninklijk 
Huis, diplomaten, voertuigen van Defensie, 
exceptioneel transport, transitokentekens, 
tijdelijke kentekens, handelaarskentekens 
en grensverkeer.

Waarom een nieuw  
kentekenbewijs?
De directe aanleiding om het 
kentekenbewijs en de daarbij horende 
kentekenprocessen aan te passen, is 
het formele einde van de zelfstandige 
postkantoren. In de praktijk bleken de 
postkantoren de meest gebruikte loketten 
voor alle processen rond de registratie 
van voertuigen. Toen de functie van de 
postkantoren veranderde, besloot de 
overheid te gaan onderzoeken hoe de 
processen van aanvraag en verstrekking 
van een kentekenbewijs konden blijven 
aansluiten bij overige (Europese) 
regelgeving.

Daarnaast wil de overheid graag inspelen 
op twee trends: het verder digitaliseren 
en gebruikersvriendelijk maken van 
overheidsdiensten en het aanpakken 
van de voertuigcriminaliteit. Daarom is 
ook onderzocht of het haalbaar was om 
een beter beveiligd kentekenbewijs te 
introduceren. Een kentekenbewijs op 
creditcardformaat dat centraal wordt 
afgegeven is de beste optie. Dit verhoogt 
de duurzaamheid van het document, 
voorkomt fraude en betekent verbetering 
van de kentekenprocessen. Bovendien 
creëren de nieuwe processen de 
mogelijkheid om de tenaamstelling van 
een voertuig verder te digitaliseren. Uit 
onderzoek onder voertuigeigenaren blijkt 
dat zij de komst van een kentekencard in 
grote meerderheid toejuichen.

aanpak fraude
Het aanpakken van voertuigcriminaliteit 
is een van de belangrijkste redenen om 
de kentekencard te introduceren. Bij een 
gestolen voertuig is immers altijd een 
vervalst kentekenbewijs nodig om het 
te kunnen verhandelen. De afgelopen 
decennia is weliswaar de diefstal van 
voertuigen vanwege joyriding sterk 

verminderd, maar de georganiseerde 
voertuigdiefstal is niet afgenomen.

kenteken card met chip
De nieuwe kentekencard is moeilijker na te 
maken dan een papieren kentekenbewijs. 
Niet alleen is het produceren van het 
document van polycarbonaat moeilijker 
dan van papier, ook zijn op het 
kentekenbewijs (combinaties van) moderne 
echtheidskenmerken verwerkt. Het 
namaken van een card met chip maakt het 
fraudeurs nog lastiger.

centrale afgifte
In de oude situatie lagen delen IB die 
nog niet op naam van een eigenaar/
houder waren overgeschreven op het 
postkantoor, bij het erkende bedrijf of op 
een RDW-locatie op voorraad. Dit bracht 
veiligheidsrisico’s met zich mee. In de 
nieuwe situatie hebben de genoemde 
partijen geen diefstalgevoelige voorraad 
meer. Het kentekenbewijs wordt op 
een centrale, beter beveiligde plek 
vervaardigd.

uniek documentnummer en  
barcode
Ieder kentekenbewijs heeft een uniek 
documentnummer dat bij iedere handeling 
die gevolgen heeft voor het kentekenbewijs 
gecontroleerd wordt. De unieke barcode op 
de card versnelt die controle en verkleint 
bovendien de kans op invoerfouten. 
Door de komst van deze kentekenkaart 
veranderen er een (groot) aantal 
processen. De rijksdienst voor wegverkeer 
heeft deze informatie uitgewekt op hun 
site geplaatst. Dit zowel voor de zakelijk 
klanten als voor de particuliere klanten. 
Meer informatie is te vinden op de website 
van de Rijksdienst voor Wegverkeer.

Fehac 
nieuWs



Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

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

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

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

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

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

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

premie

vanaf

€ 39,-
per jaar

vanaf de 3ehobby-auto30%korting op uwpremie
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Drukkerij A-twee BV

Coenecoop 326

2743 pm  Waddinxveen

t  (0182) 61 11 76

info@drukkerij-A2.nl

ontwerp - website’s - promotie drukwerk - huissti j len - digitale printen

meer dan alleen drukwerk 
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ALLE PORSCHE 911 & 356 
ONDERDELEN

UNIEK ZOEKPROGRAMMA

Parts-wise.nl werkt met een uniek zelf 

ontwikkeld programma. Nadat u de basis-

gegevens van uw Porsche heeft ingevoerd, 

zal Parts-wise.nl de juiste onderdelen tonen. 

Zo bestelt u nooit de verkeerde onderdelen. 

Met 1 klik plaatst u het juiste onderdeel in 

de winkelwagen.

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

Elk denkbaar onderdeel onder 1 dak

kijk op parts-wise.nl

1047172
Housing coverHousing cover

 Training en opleiding
– Competentie en gedrag

– Veiligheidskunde MVK/HVK

– CE-markering en VCA opleiding 

– auditting

 Management
– Strategie en operatie

– Cultuur en gedrag

– Tevredenheidsonderzoek

 Certificeringbegeleiding
– Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

– ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

– Procesborging

536800 
Almelo 
tel. 0546 
www.kaderbv.nl

Den 
tel

Bosch 
. 073 6442100 

info@kaderbv.nl
2436464 

Zeist 
tel. 030 
www.kaderbv.nl

EEN FOTO IS 
VOLDOENDE

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

Zowel 
• reparatie 
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling
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Voor ons is elke Porsche
een klassieker

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

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